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Kap. 50 – Syv skåler med vrede

”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...” (3. 
Mos. 16, 20-21)

 Enhver fase av Guds frelsesplan har, som vi har sett, hatt sin bestemte 
tid. Tiden for Jesu første komme, Hans stedfortredende død, Hans oppstandelse 
og Hans tjeneste i de ulike avdelingene av himmelens helligdom, ble åpenbart på 
forhånd for menneskene gjennom israelittenes helligdomstjeneste og de syner som 
profeten Daniel fikk. Det eneste Gud ikke har åpenbart, er når Jesus vil avslutte sin 
tjeneste som menneskenes Mellommann og Yppersteprest i Det aller helligste. 
 På den store forsoningsdagen forlot ypperstepresten Det aller helligste 
når han hadde fullført soningen for folket. Tilsvarende vil Jesus forlate den him-
melske helligdom når Han har fullført soningen der. Når dette skjer, vil det ikke 
lenger være noen som gjør tjeneste i den himmelske helligdom på menneskehetens 
vegne. Da vil det være for sent å omvende seg eller endre på det valg man har tatt. 
Det er på det tidspunkt ethvert menneskes skjebne er avgjort, enten til evig liv eller 
fortapelse. Når Jesus går ut av Det aller helligste, vil altså ”nådedøren” bli lukket.
 I Åpenbaringsboken får vi vite at dette vil skje kort tid før Jesu gjenkomst. 
En engel gir Johannes følgende budskap som gjelder den tiden:

”Sett ikke segl på de profetiske ord i denne boken, for tiden er nær. Den 
som gjør urett, la ham fortsatt gjøre urett! Den som er uren, la ham 
fortsatt være uren! Den som er rettferdig, la ham fortsatt være rettfer-
dig! Den som er hellig, la ham fortsatt være hellig!”  (Åp. 22, 10-11)

 Det er rett etter disse ord at vi finner Jesu kjente utsagn:

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

 Engelens budskap viser at det vil komme en tid da den som ”gjør urett” 
og ”er uren”, skal forbli på denne måten, mens den som er rettferdig og hellig, fort-
satt skal være rettferdig (gr. dikaioo) og hellig. Dette er konsekvensen av at ”nåde-
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døren” blir lukket. Både engelens beskrivelse (”for tiden er nær”) og Jesu utsagn 
(”Jeg kommer snart”) viser at det dreier seg om den aller siste tiden før Jesus kom-
mer tilbake til jorden. Det greske ordet som her er oversatt med ”snart”, tachy, betyr 
egentlig ”raskt (uten forsinkelser)”. Det er altså like før, men ikke samtidig med den 
store begivenheten som Jesu gjenkomst er.
 Da Jesus fortalte disiplene om sin gjenkomst, viste Han til at også denne 
begivenheten hadde sin tid, men at denne ikke var blitt åpenbart for noen skap-
ning. Videre viste Han til historien om vannflommen for å illustrere hvordan Hans 
gjenkomst ville komme som en overraskelse på verdens innbyggere:

”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. Da 
skal to menn være ute på marken. Den ene blir tatt med, og den andre 
blir tilbake. To kvinner skal male på kvernen. En blir tatt med, og den 
andre blir tilbake. Våk derfor, for dere vet ikke hvilken time deres Herre 
kommer.” (Matt. 24, 36-42)

 Bibelen forteller oss at da Gud besluttet å ødelegge verden ved en vann-
flom, lot Han den få en nådetid på 120 år (1. Mos. 6, 3). Det alvorlige budskapet 
om ødeleggelsen ble gitt til Noah, en av de få som fortsatt ønsket å tjene Gud. 
Samtidig ble det også forkynt for ham en vei til frelse: Det skulle bygges en båt i 
henhold til Guds instruksjoner. Alle som ville bli frelst fra vannflommen, måtte gå 
inn i den før flommen brøt løs (v. 9-22). Da den varslede tiden nærmet seg, fikk 
Noah beskjed om å gå inn i båten sammen med sin kone, deres tre sønner og tre 
svigerdøtre. Ingen andre mennesker fulgte opp Guds advarsel og frelsestilbud. Et-
ter at de åtte hadde gått inn i arken, fortelles vi at ”Herren lukket igjen døren” (1. 
Mos. 7, 16) (jf. lukkingen av ”nådedøren”). Syv dager senere kom vanflommen og 
ødela resten av datidens befolkning (v. 10). Selv om flommen var blitt varslet i 120 
år, kom den likevel som en brå, uventet ødeleggelse for disse menneskene, nettopp 
fordi de ikke hadde gitt akt på Guds advarsler og oppfordring til omvendelse.

”Men som det var i Noahs dager, slik skal det også være når Menneske-
sønnen kommer...” (Matt. 24, 37) 

 Jesu utsagn viser at menneskene helt til den siste tid, selv etter at ”nåde-
døren” er lukket, vil være opptatt av dagligdagse gjøremål. Hverdagen synes gå sin 
vante gang. Derfor kommer enden som en stor overraskelse. Også Hans utsagn om 
mennene på marken og kvinnene ved kvernen, viser til dette. At ”den ene blir tatt 
med, og den andre blir tilbake”, viser at den enkeltes skjebne vil være avgjort når 
Jesus kommer. Den undersøkende dommen er da avsluttet. Selv om menneskene 
ikke er klar over det, vet Gud hvem som er ”hvete” og hvem som er ”ugress” (jf. 
Kap. 42 og Matt. 13, 24-30. 36-43). Det er dette Jesus refererer til når Han sier:
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”Og se, Jeg kommer snart, og Min lønn er med Meg, for å gi enhver 
igjen etter hans gjerning.” (Åp. 22, 12)

 I kapittel 49 så vi at Johannes fikk et syn der han så fire engler holde 
”jordens fire vinder” tilbake, slik at ”Guds tjenere” kunne få sin panne beseglet 
med ”den levende Guds segl”. Beskjeden som ble gitt til disse englene, var at de ikke 
måtte gjøre noe skade på jorden før beseglingen hadde funnet sted (Åp. 7, 1-3). Vi 
så også at det disse menneskene ble beseglet med på pannen, var Guds navn, som 
er et uttrykk for Hans karakter. Det er altså målet for helliggjørelsen – Guds lov i 
hjerte og sinn (karakter) – som blir oppfylt på de 144 000. Nettopp av denne grunn 
er det disse menneskene blir stående på ”Guds vredes dag”, eller ”kommer ut av 
den store trengsel”, slik det blir beskrevet for Johannes (Åp. 7, 14).
 Det er i det øyeblikk beseglingen har funnet sted, at Jesus avslutter sin 
tjeneste som Yppersteprest i den himmelske helligdom og ”nådedøren” stenges. 
Det er i det øyeblikk denne erklæringen vil lyde:

”Den som gjør urett, la ham fortsatt gjøre urett! Den som er uren, la 
ham fortsatt være uren! Den som er rettferdig, la ham fortsatt være 
rettferdig! Den som er hellig, la ham fortsatt være hellig!”  (Åp. 22, 11)

 De mennesker som lever på jorden, vil da være inndelt i to grupper: De 
som gjør urett og som fortsatt er i sine synder (”ugresset” eller ”geitene”), og de 
som er rettferdiggjort og helliggjort (”hveten” eller ”sauene”) (jf. Kap. 41 og Kap. 
42). Den første gruppen omfatter dem som vil være ”samlet for å føre krig mot 
Ham som satt på hesten”, og som vil bli ”drept med sverdet som gikk ut fra Hans 
munn” (Åp. 19, 19. 21, jf. Kap. 43). Den andre gruppen omfatter de 144 000 fra 
alle folkeslag som ”følger Lammet hvor Han enn går” (Åp. 14, 4), og som ”skal bli 
forvandlet” før de rykkes opp ”for å møte Herren i luften” (1. Kor. 15, 52; 1. Tess. 4, 
17, jf. Kap. 49).

”...Den ene blir tatt med, og den andre blir tilbake.” (Matt. 24, 40)

 Lukkingen av ”nådedøren” og beseglingen av menneskenes skjebne ble 
også illustrert i den jordiske helligdomstjenesten. På den store forsoningsdagen 
skulle ypperstepresten gå ut av Åpenbaringsteltet når soningen var fullført. Der-
etter skulle han legge folkets synder på syndebukken, som så skulle sendes ut i øde-
marken (jf. 3. Mos. 16, 20-22). At denne siste handlingen foregikk utenfor hellig-
dommen, som noe hele folket kunne være vitne til, ser vi ut ifra instruksjonen om 
at ypperstepresten etterpå blir bedt om å gå inn igjen i Åpenbaringsteltet for å ta 
av seg de hellige klærne, som skulle oppbevares der til neste gang den store forson-
ingsdagen skulle feires (jf. v. 23). 
 Da ypperstepresten gikk ut av helligdommen, var menighetens skjebne 
beseglet. De som hadde ydmyket seg og overgitt sine synder til Gud, ville – basert 
på sin tro på det handlingene symboliserte – bli erklært rettferdige, idet deres syn-
der snart ble lagt på syndebukken og båret bort for evig og alltid. Om dem som 
derimot ikke ville ydmyke seg, het det:
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”For hver den som ikke ydmyker seg på denne dagen, skal utryddes av 
sitt folk.” (3. Mos. 23, 29)

 Denne alvorlige advarselen var for å illustrere det store alvoret knyttet til 
avslutningen av forsoningsdagen i himmelens helligdom. Når Jesus går ut av Det 
aller helligste, vil skjebnen til ”den som gjør urett” og som på grunn av sine synder 
er ”uren”, bli beseglet. De vil selv måtte bære sine synder og konsekvensen av dem. 
Derfor vil de bli ”utryddet av sitt folk”. Dersom de nå skulle rope til Gud om utfriel-
se og hjelp i den trengsel som oppstår, vil de ikke oppnå noe. Det er ganske enkelt 
ingen i Det aller helligste til å utføre tjeneste for dem (jf. Kap. 37). Jesus illustrerte 
dette gjennom flere lignelser, blant annet lignelsen om de ti jomfruene (se egen 
rute).
 Det er på denne tiden – når menneskene ikke lenger har noen Mellom-
mann til å gå i forbønn for seg – at ”Guds vrede” kommer over verden på grunn av 
dens synd, urettferdighet og ondskap. Gud har lenge båret over med menneskelig 
grusomhet, men Han har ikke vært likegyldig til den. Nå er tiden kommet for å 
fullføre Hans vrede. Johannes forteller:

”Deretter så jeg et annet tegn i himmelen, stort og underfullt: Sju engler 
hadde de sju siste plager, for med dem er Guds vrede fullendt.” (Åp. 15, 1)

Lignelsen om de kloke og uforstandige jomfruene

”Da skal himlenes rike lignes med ti jomfruer som tok lampene sine og gikk ut for 
å møte brudgommen [jf. forventningene om Jesu gjenkomst i 1844]. Fem av dem 
var kloke, og fem var uforstandige. De som var uforstandige tok lampene sine, 
men de tok ikke olje med seg. Men de kloke tok olje i kannene sine sammen med 
lampene sine. Da brudgommen lot vente på seg [jf. Jesus kom ikke i 1844], slumret 
de alle inn og sovnet [jf. Laodikea-budskapet]. Men ved midnatt lød det et rop: 
Se, brudgommen kommer. Gå ut og møt ham! Da stod alle jomfruene opp og stelte 
i stand lampene sine. Men de uforstandige sa til de kloke: Gi oss av oljen deres, 
for lampene våre slokner. Men de kloke svarte og sa: Nei, gjør vi det, ville det ikke 
bli nok både til oss og dere. Gå heller til dem som selger og kjøp til dere selv. Men 
mens de gikk bort for å kjøpe, kom brudgommen. Og de som var ferdige, gikk inn 
med ham til bryllupet. Og døren ble stengt [jf. ”nådedøren” lukkes]. Etterpå kom 
også de andre jomfruene og sa: Herre, herre, lukk opp for oss! Men han svarte og 
sa: Sannelig sier Jeg dere: Jeg kjenner dere ikke [jf. Matt. 7, 21-23]. Våk derfor! 
For dere kjenner verken dagen eller timen for Menneskesønnens komme.” 

             (Matt. 25, 1-12)
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”Guds vrede” blir her sagt å være syv plager, ”de syv siste plager”. Dette er ødeleggel-
ser som vil finne sted når Gud trekker sin beskyttelse tilbake slik at ”jordens fire 
vinder” får blåse fritt over jorden (Åp. 7, 1-3). Det er disse plagene som forårsaker 
”den store trengsel” (Åp. 7, 14), den tid som ble beskrevet for Daniel som ”en treng-
selstid, som det aldri har vært fra noe folkeslag ble til, og helt til den tiden” (Dan. 
12, 1). Johannes forteller videre hvordan dette er relatert til avslutningen av Jesu 
tjeneste i Det aller helligste:

”Etter dette så jeg, og se, templet, vitnesbyrdets bolig [jf. 2. Mos. 26, 
33-34; 40, 20-21] i himmelen, ble åpnet. Og ut av templet kom de syv 
englene som hadde de syv plagene, kledd i rent, skinnende lin. Og de 
hadde sine bryst ombundet med gullbånd. Ett av de fire livsvesener gav 
da sju gullskåler til de sju englene, fulle av Guds vrede... Templet ble 
fylt med røyk fra Guds herlighet og fra Hans kraft, og ingen var i stand 
til å gå inn i templet før de syv plagene fra de syv englene var fullført.” 
(Åp. 15, 5-8)

 Da israelittene hadde fullført byggingen av Åpenbaringsteltet, ble det fylt 
med Guds herlighet. Så lenge det var slik, kunne Moses ikke gå inn i teltet (jf. 2. 
Mos. 40, 34-38). Det samme skjedde da Paktens Ark – symbolet for Guds trone 
– senere ble overflyttet til Salomos tempel i Jerusalem. ”Skyen fylte Herrens hus, 
slik at prestene ikke kunne fortsette å gjøre tjeneste på grunn av skyen. For Her-
rens herlighet fylte Herrens hus.” (1. Kong. 8, 10-11). Slik vil det – fordi ”templet 
ble fylt med røyk fra Guds herlighet” – også være umulig for noen å gå inn i den 
himmelske helligdom ”før de syv plagene fra de syv englene [er] fullført”. Johannes 
fortsetter:

”Da hørte jeg en høy røst fra templet, som sa til de syv englene: ”Gå og 
tøm skålene med Guds vrede ut over jorden!”” (Åp. 16, 1).

 Johannes får deretter se hvordan englene en etter en tømmer de syv skålen 
over jorden. For hver skål følger en plage. Vi kommer ikke til å gå nærmere inn på 
disse her. Poenget er at de syv skålene symboliserer ”Guds vrede”, og at den ram-
mer verden i det tidsrommet som er fra Jesus har avsluttet sin tjeneste i Det aller 
helligste, til Han kommer igjen ved starten av den 1000 år lange perioden (jf. Kap. 
44 og Åp. 20, 1-6).
 Et annet viktig moment er at disse plagene rammer når menneskeheten 
ikke lenger har en Mellommann som går i forbønn for seg. Til hver av de syv 
basunene (Åp. 8, 7-11, 19), finner vi tilsvarende plager som de som beskrives un-
der de syv skålene med Guds vrede (Åp. 16, 2-21). De syv basuner fant imidler-
tid sted mens Jesus ennå gikk i forbønn for menneskene. De ulike plagene som 
her beskrives, rammer derfor kun ”en tredjedel”, det vil si en tredjedel plage og to 
tredjedeler – altså dobbelt så mye – nåde. Under ”Guds vrede” (de syv skålene) 
rammer plagene derimot fullt ut. De er ikke lenger mildnet av Guds nåde (jf. at 
englene ikke lenger holder vindene tilbake, Kap. 49). 
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”For Hans vredes store dag er kommet, og hvem kan da bestå?” (Åp. 
6, 17)

 Vi har allerede sett at 144 000 av ”Guds tjenere” vil komme ut av ”den store 
trengsel”. De vil altså oppleve plagene, men ikke bli ødelagt av dem. Til disse lyder 
Guds budskap:

”Kom, Mitt folk, gå inn i dine rom og steng dørene etter deg! Gjem deg, 
om så bare et lite øyeblikk, til vreden er forbi. For se, Herren kommer ut 
fra sitt sted for å gjengjelde dem som bor på jorden for deres misgjern-
ing. Jorden skal også avsløre blodet som er blitt utøst på den, og den 
skal aldri mer dekke til dem som er drept der.” (Jes. 26, 20-21)

”Vi har hørt en skjelvende røst, den vitner om redsel og ikke om fred. 
... Ve! For den dagen er stor, ingen er som den. Det blir en trengselstid 
for Jakob [dvs. Israel, jf. de 144 000], men han skal bli frelst ut av den.” 
(Jer. 30, 5. 7)

”På den tiden skal Mikael stå frem, den store fyrsten som står vakt over 
ditt folks barn. Det skal bli en trengselstid, som det aldri har vært fra 
noe folkeslag ble til, og helt til den tiden. Men på den tiden skal ditt folk 
bli utfridd, hver den som blir funnet innskrevet i boken.” (Dan. 12, 1)

” Se, Herrens storm går frem med vrede, en feiende vind. Den 
virvler ned over den ugudeliges hode. Herrens brennende 
vrede skal ikke vende tilbake før Han har utført og fullført sitt 
hjertes råd. I de siste dager skal dere forstå dette. På den tiden, 
sier Herren, skal Jeg være Gud for alle Israels ætter, og de skal 
være Mitt folk. Så sier Herren: Folket som overlevde sverdet, 
fant nåde i ødemarken, Israel, Jeg går for å gi ham hvile. Her-
ren har vist seg for meg fra den eldste tid og sagt: Ja, med evig 
kjærlighet har Jeg elsket deg. Derfor har Jeg latt Min miskunn 
mot deg vare. Igjen skal Jeg bygge deg opp, og du skal bli bygd 
opp igjen, du jomfru, Israel...” 
     (Jer. 30, 23-31, 4)
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