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Kap. 52 – Det endelige oppgjøret

”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 
den store dag.” (Jud. 1, 6)

 Da Satan gjorde opprør mot Gud i himmelen, slo mange av englene følge 
med ham (jf. Kap. 6 og Åp. 12, 7-9). Gud kunne ha tilintetgjort dem med en gang 
og på den måten oppfylt rettferdighetens prinsipp, men valgte likevel å utsette 
dommen. I stedet gav Han dem tid til å vise hva deres opprør egentlig bestod i, og 
hva som ville bli konsekvensen av å forkaste Hans rettferdige lov. De tragiske følge-
ne av synden kan vi i dag se omkring oss på alle kanter, og rundt 6000 års historie 
vitner om det samme. Men selv om Satan og hans engler har fått en viss grad av 
frihet til å handle og vise sine sanne motiver, er de likevel ikke mer fri enn fanger 
som venter på iverksettelsen av sin endelige dom (jf. Jud. 1, 6).
 Helt siden syndefallet har Satan forført mennesker til ulydighet mot Gud. 
Men fordi menneskene ble forført, valgte Gud å gi dem en mulighet til å få det 
evige liv tilbake. Den eneste måten å gjøre dette på, var ved å la en Stedfortreder ta 
deres plass og lide den straff de hadde gjort seg skyldige til. Ingen andre enn Guds 
egen sønn kunne påta seg denne rollen. Den straffen Han led da Han døde på kors-
et, var den evige straffen som til slutt vil komme over alle de engler og mennesker 
som har gjort opprør mot Gud. Kun de som til fulle har tatt imot Guds frelsestil-
bud, vil bli frelst. Gud vil erklære dem som rettferdige (gr. dikaioo), og Han har rett 
og myndighet til å gjøre det.
 I likhet med de falne englene, har Gud også ventet med å iverksette straffen 
over de mennesker som ikke ville ta imot frelsen. Den død de har opplevd, eller 
kommer til å oppleve ved Jesu gjenkomst, er den død som absolutt alle mennesker 
opplever (med unntak av Enok, Elia og de 144 000). Den er kun midlertidig og repre-
senterer ikke det som blir beskrevet som ”syndens lønn” (Rom. 6, 23). Hadde denne 
døden vært ”syndens lønn”, ville de mennesker som Gud har rettferdiggjort, ikke 
kunne bli rammet av den. Men det ser vi at de blir og har blitt (jf. Hebr. 11, 13. 39).
 Også Jeremias beskrivelse av hvordan jorden legges øde ved Jesu gjen-
komst, viser at den allminnelige død som de ugudelige opplever, kun er en midler-
tidig tilstand i påvente av den endelige dommen:
 

”For så sier Herren: Hele landet skal legges øde. Likevel skal Jeg ikke 
gjøre ende på det.” (Jer. 4, 27)

 Tilsvarende, og kanskje enda mer tydelig, kommer dette frem hos Jesaja:
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”Se, Herren gjør jorden tom og legger den øde... Jorden brytes i småbit-
er, jorden kløves og revner, jorden rystes voldsomt... 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 hærskare i 
det høye og kongenes 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. 19-22)

 I antikken ble fengslene ofte brukt til å oppbevare fanger som ventet på at 
deres dødsdom skulle iverksettes. Dette bildet brukes her for å illustrere hvordan 
de som har forkastet Guds frelsestilbud, ikke vil få sin dom iverksatt ved Jesu gjen-
komst, selv om den er klar i himmelen. Først etter de 1000 år, når de frelste har fått 
del i domsgrunnlaget, vil det endelige oppgjøret finne sted. ”Etter mange dager skal 
de få sin gjengjeldelse,” som Jesaja skriver.
 Det er denne dommen som altså finner sted når Satan forfører den talløse 
folkeskaren til å omringe ”det nye Jerusalem” (jf. Kap. 51). Om dette endelige opp-
gjøret sier Gud gjennom profeten Joel:

”For se, i de dager og på den tiden, når Jeg fører tilbake de bortførte av 
Juda og Jerusalem, da skal Jeg samle alle folkeslag og føre dem ned til 
Josjafats dal. Der skal Jeg holde dom over dem.” (Joel 3, 6-7)

 Den store dalen som dannes når Oljeberget deler seg (jf. Kap. 51 og Sak. 
14, 3-4), blir her kalt Josjafats dal. Navnet Josjafat betyr ”Jehova har dømt”. Dalen 
kan derfor godt omtales som ”dalen til Jehova som har dømt”. Hit vil den store 
folkeskaren komme, anført av Satan, for å angripe ”den hellige staden” (jf. Esek. 
38). Det er ikke Gud som får dem til å komme på denne måten, men Han tillater at 
Satan forfører dem til å tro at de kan erobre byen (jf. Kap. 21 og Åp. 20, 3. 7-8). Gud 
har fortsatt kontrollen, og det er denne måten Han velger å samle dem sammen på 
(jf. Joel 3, 7). Nok en gang gir Han falne engler og mennesker en anledning til å 
vise hva som er deres egentlige sinnelag. De angrer ikke sine synder, men fortsetter 
i stedet sitt opprør mot Gud. I Joels beskrivelse kan vi videre lese:

”Folkeskarene skal vekkes og komme opp til Josjafats dal. For der skal 
Jeg sitte for å dømme alle folkeslagene som er omkring overalt. Slå med 
sigden, for høsten er moden. Kom og tråkk ned, for vinpressen er full, 
vinkaret flyter over, for deres ondskap er stor. Det er skarer, ja skarer 
i avgjørelsens dal. For Herrens dag er nær i avgjørelsens dal.” (Joel 3, 
17-19)

 Den samme domsscenen som Joel her beskriver, blir også vist til Johan-
nes. Han forteller:

”Deretter så jeg en stor, hvit trone og Ham som satt på den. Jorden og 
himmelen flyktet for Hans åsyn, og det ble ikke funnet noe sted for 
dem. Og jeg så de døde, små og store, stå fremfor Gud, og bøker ble 
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åpnet. Og en annen bok ble åpnet, som er Livets bok. Og de døde ble 
dømt etter det som var skrevet i bøkene, etter sine gjerninger.” (Åp.20, 
11-13)

 I Kap. 51 så vi hvordan Sakarja beskrev delingen av Oljeberget, og hvordan 
jorden ble opplyst av Guds herlighet (jf. Sak. 14, 4-7). Det er dette Johannes får se. 
Når Oljeberget deler seg, dannes ”en meget stor dal” (Sak. 14, 4). Slik flykter jorden 
for Hans åsyn (Åp. 20, 11). Her, på ”jordens høyslette”, stiger ”den elskede staden” 
ned (Åp. 20, 9). I byen er Guds trone (jf. Åp. 22, 3), og Hans herlighet opplyser den 
(jf. Åp. 21, 23). Slik flykter himmelen for Hans åsyn, idet måne, sol og stjerner blir 
overflødige og borte i Hans lys (Åp. 20, 11). ”Da skal Jeg samle alle folkeslagene og 
føre dem ned til Josjafats dal,” sier Gud gjennom Joel, ”For der skal Jeg sitte for å 
dømme alle folkeslagene som er omkring overalt.” (Joel 3, 7. 17). Johannes får se 
nettopp det. Han ser ”de døde” som nå er vekket opp igjen, ”små og store, stå frem-
for Gud, og bøker ble åpnet...”
 Johannes forteller at det er flere enn én bok som blir åpnet (”bøker ble 
åpnet”). For det første åpnes de bøkene der alle menneskenes handlinger, tanker 
og motiver står nedskrevet. Det er på grunnlag av det som står skrevet her, at selve 
dommen er utmålt (jf. Åp. 22, 12). Det er innholdet i disse bøkene som de frelste 
har fått kjennskap til i løpet av de 1000 årene de holdt dom i himmelen (jf. Åp. 20, 
4). Nå blir dommen også kunngjort for dem det gjelder.

”Og de døde ble dømt etter det som var skrevet i bøkene, etter sine 
gjerninger.” (Åp. 20, 12)

 For det andre vil også Livets bok bli åpnet. Slik kan alle se hvem som har 
sine navn skrevet der, og hvem som ikke har det fordi de ikke ville ta imot den 
frelsen de var tilbudt (jf. Åp. 3, 5). Det vil bli klart for alle mennesker og engler at 
Guds dommer er rettferdige. Både de skyldige og de som er frifunnet, vil anerkjen-
ne Guds storhet, rettferdighet og hellighet (jf. Kap. 3 og Kap. 4). Profetene skriver 
om dette:

”For Jeg kjenner deres gjerninger og deres tanker. Tiden kommer da 
Jeg skal samle  alle folkeslag og tungemål. De skal komme og se Min 
herlighet.” (Jes. 66, 18)

”...For Meg skal hvert kne bøye seg, og hver tunge skal avlegge ed.” (Jes. 
45, 23)

”...Alle som farer ned til støvet, skal bøye kne for Ham, selv den som 
ikke kan holde  sin sjel i live. En etterslekt skal tjene Ham. ... De skal 
komme og forkynne Hans rettferdighet til et folk som skal bli født, at 
Han har gjort dette.” (Sal. 22, 30-32)

”Jeg skal vise Meg selv stor og hellig, og Jeg skal bli kjent foran øynene 
på mange folkeslag. Da skal de kjenne at Jeg er Herren. ... Jeg skal ikke 
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mer la Mitt hellige navn bli vanhelliget.” (Esek. 38, 23; 39, 7)

”Hvem skal ikke frykte Deg, Herre, og ære Ditt navn? For Du alene 
er hellig. For alle folkeslag skal komme og tilbe fremfor Deg, for dine 
rettferdige dommer er blitt åpenbare.” (Åp. 15, 4)

 I Filipperbrevet viser Paulus at Jesus både er Guds sønn og menneskehet-
ens Frelser. Han peker så på den tid da alle mennesker og engler vil anerkjenne, og 
således stadfeste, at Han har disse rollene:

”...Derfor har også Gud høyt opphøyet Ham og gitt Ham navnet som er 
over ethvert navn, for at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, deres som 
er i den himmelske verden, og deres som er på jorden, og deres som er 
under jorden, for at hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, 
til Gud Faders ære.” (Fil. 2, 9-11) 

 Etter at grunnlaget for både dommen og frelsen på denne måten er blitt 
kunngjort og anerkjent, vil den endelige dommen over synderne bli iverksatt. 
Johannes forteller:

”Djevelen, som forførte dem, ble kastet i sjøen med ild og svovel...” (Åp. 
20, 10)

”Og hver den som ikke ble funnet innskrevet i Livets bok, ble kastet i 
ildsjøen.” (Åp. 20, 15)

 Johannes får vite at alle mennesker som ikke har fått sine synder slettet ut 
i Jesu blod, nå vil ”få sin del i sjøen som brenner med ild og svovel, den som er den 
annen død” (Åp. 21, 8). Det er dette som er den virkelige ”syndens lønn” (Rom. 6, 
23). ”Salig og hellig er den som har del i den første oppstandelsen. Over dem har 
den annen død ingen makt” (Åp. 20, 6). Men hver den som ikke har sitt navn skre-
vet opp i Livets bok, vil sammen med Satan og hans engler få oppleve ”den annen 
død” i ildsjøen.
 En stor del av kristenheten har opp gjennom århundrene forkynt en lære 
om at ”syndens lønn” er evig pine i et brennende helvete. Mye negativt har kom-
met som følge av denne læren. For det første fremstiller den Gud som streng og 
ubarmhjertig. Hans rettferdighet blir sagt å oppfylles kun ved at mennesker påføres 
ubeskrivelige lidelser i evig tid. Men alt dette bryter med  Bibelens lære om Guds 
karakter og Hans rettferdige dømmemåte (jf. Kap. 1-4). For det andre har læren 
om evig straff i helvete skapt mye frykt. Den har endog ført til at mennesker har 
vendt seg bort fra Gud. I tillegg har læren gitt enkelte kirkesamfunn et urettmes-
sig maktgrunnlagt, idet kirkens ledere har hevdet at den eneste redningen fra evig 
pine finnes i kirken og i lydighet mot dens autoriteter (paven, prester og biskoper). 
Men læren om ”syndens lønn” som en evig pine i et brennendne helvete er både 
ulogisk og feil. Ettersom læren likevel forkynnes i mange kirkesamfunn, skal vi se 
nærmere på hva ”den annen død” egentlig innebærer.  
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Sak. 14, 4-9

-

“...For på Sions berg og i 
Jerusalem skal det være 
utfrielse, slik Harren har 

sagt, blant de overlevende, 
dem Herren kaller.” (v. 5)

Joel 3, 5-22 Åp. 20, 6 - 22, 5
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“Salig og hellig er de 
som har del i den første 

oppstandelsen. Over dem 
har den annen død ingen 

makt.” (20, 6)

“...Slik skal Herren min 
Gud komme, og alle de 
hellige med Deg.” (v. 5)

“...når Jeg fører tilbake 
de bortførte av Juda og 

Jerusalem...” (v. 6)

“...viste meg den store stad-
en, Det hellige Jerusalem, 
som stiger ned fra himmel-
en fra Gud, den som har 

Guds herlighet.” (21,10-11)

“Da skal Herren gå ut og 
stride mot disse folke-

slagene, slik Han strider 
på stridens dag.” (v. 3)

“Det er skarer, ja skarer 
i avgjørelsens dal. For 
Herrens dag er nær i 

avgjørelsens dal.” (v. 19)

“Og han [Satan] skal gå ut 
for å forføre folkeslagene... 

for å samle dem sammen 
til strid. Tallet på dem er 
som havets sand.” (20, 8)

“På den dagen [stridens 
dag] skal Hans føtter stå 
på Oljeberget... Oljeberget 
skal revne i to, fra øst til 
vest, så det blir en meget 

stor dal.” (v. 40)

“Folkeslagene skal 
vekkes og komme opp til 
Josjafats dal...” (v. 17)

“...på jordens høyslette... 
de helliges leir og den 

elskede staden. “ (20, 9)

“...en stor, hvit trone og 
Han som satt på den. 
Jorden ... flyktet for 
Hans åsyn.” (20, 11)
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