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Kap. 55 – Alle ting nye

”Den brennende sanden skal bli en innsjø, og det tørste land til kilder 
med vann. ... En hovedvei skal det være der, og en vei, den skal kalles 
Den hellige vei. Ingen uren skal gå på den, men den skal være for Hans 
folk. ... Ingen løve skal ferdes der, og ikke noe rovdyr skal komme opp 
på den. Slike skal ikke finnes der. Men de forløste skal gå der, og Her-
rens frikjøpte skal vende tilbake og komme til Sion med jubel, med evig 
glede over deres hode. Fryd og glede innhenter dem, sorg og sukk må 
rømme.” (Jes. 35, 7-10)

 En rekke av Bibelens forfattere omtaler den tid når Gud vil skape en ny 
jord og opprette sitt evige rike. Profeten Jesaja er blant dem som gir de mest detal-
jerte skildringene. Flere av hans profetier forteller hvordan forholdene vil være i 
Guds rike. Men vi finner også beskrivelser av begivenhetene i overgangen fra den 
gamle verden til den nye, slik som i denne teksten:

”For det folkeslag og det kongerike som ikke vil tjene deg, skal gå for-
tapt, ja de folkeslagene skal bli fullstendig ødelagt [jf. den annen død, 
Kap. 53]. ... Også barna til dem som har fornedret deg, skal komme 
og bøye seg for deg. Alle de som har foraktet deg, skal falle ned på sitt 
ansikt for din fot [jf. det endelige oppgjøret, Kap. 52]. De skal kalle deg 
Herrens stad, Sion, som tilhører Israels Hellige [jf. det nye Jerusalem, 
Kap. 51]. Før var du forlatt og hatet, så ingen drog gjennom hos deg. 
Men nå skal Jeg opphøye deg for evig, til glede for slekt etter slekt. ... Du 
skal kjenne at Jeg, Herren, er din Frelser, din Forløser, Jakobs Mektige 
[jf. det stadige fokuset på forløsningen og Stedfortrederen, Kap. 54]. 

I stedet for bronse skal Jeg komme med gull. I stedet for jern skal Jeg 
komme med sølv, bronse i stedet for tre og jern i stedet for steiner. Jeg 
skal også gjøre fred til dine styresmenn, og rettferdighet til dine hersk-
ere. Det skal ikke lenger høres om vold i ditt land, eller om ødeleggelse 
innenfor dine grenser. Men du skal kalle dine murer for Frelse, og dine 
porter Lovprisning. 

Solen skal ikke lenger være ditt lys om dagen, og månens skinn skal 
ikke lyse for deg [jf.Kap. 51]. Men Herren skal være ditt lys for evig, din 
Gud skal være din herlighet. ... For det er Herren som skal være ditt lys 
for evig, og dine sørgedager skal ta slutt. I ditt folk skal alle være rett-
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ferdige. De skal arve jorden for evig [jf. Dan. 7, 27]. De er en kvist Jeg 
har plantet, et verk av Mine hender, så Jeg kan bli herliggjort [jf. Kap. 
4].” (Jes. 60, 12-21)

 Igjen ser vi hvordan teksten understreker at menneskenes frelse helt og 
holdent er et resultat av Guds verk (”De er en kvist Jeg har plantet, et verk av Mine 
hender”). Takket være frelsesplanen kunne Gud rettferdiggjøre de skyldige syndere 
– slik at de likevel kunne ”arve jorden for evig” – samtidig som Hans rettferdighet 
ble stadfestet for alltid.

”...De er en kvist Jeg har plantet, et verk av Mine hender [Gud gjør 
rettferdig], så Jeg kan bli herliggjort [Guds rettferdighet stadfestes].”

 I en annen tekst fortelles vi at Gud på nytt vil skape, slik Han gjorde da vår 
verden ble til ”i begynnelsen”. Det skjedde den gang ved at ”så sa Gud ... og det ble 
slik”. Da Gud på den sjette dagen hadde skapt hele vår verden, kunne Han se på det 
Han hadde gjort og konkludere med at det var ”overmåte godt” (1. Mos. 1, 31). Slik 
er det ikke lenger, men slik vil det ifølge løftene en gang bli. Jesaja skriver:

”For se, Jeg skaper en ny himmel og en ny jord. Ingen skal minnes de 
første ting, og de skal ikke komme opp i noe hjerte. Men gled og fryd 
dere til evig tid over det Jeg skaper. For se, Jeg skaper Jerusalem til fryd 
og hennes folk til glede. Jeg skal fryde Meg over Jerusalem og glede 
Meg over Mitt folk. Aldri mer skal den gråtendes og den skrikendes 
røst høres i henne. ... Ulven og lammet skal beite sammen, løven skal 
ete halm som oksen. Slangen skal ha støv til føde. De skal ikke gjøre 
noe ondt og ikke ødelegge noe på Mitt hellige berg, sier Herren.” (Jes. 
65, 17-19. 25)

 Århundrer senere skrev Johannes ned de scener han fikk se om av-
slutningen på vår verdens historie. Etter å ha sett den siste striden (jf. Kap. 51), 
kunngjøringen av dommen (jf. Kap. 52) og utslettelsen av Satan, hans engler og de 
ugudelige i ildsjøen (jf. Kap. 53), fikk han se den nye jord blir til. Han forteller:

”...Og hver den som ikke ble funnet innskrevet i Livets bok, ble kastet i 
ildsjøen. Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første jord var 
blitt borte, og havet er ikke mer.” (Åp. 20, 15-21,1)

 Slik slutter den første beskrivelsen av den nye verden. Johannes får imid-
lertid enda to syner om den nye jord. I den siste beskrivelsen gir han en mer detalj-
ert skildring. Fokuset er her på det nye Jerusalem, hovedstaden på den nye jord, og 
ikke på jorden som helhet. Hvert av de til sammen tre synene som Johannes får av 
den nye jord, følger etter et syn han har fått om hvordan det nye Jerusalem stiger 
ned på jorden fra himmelen (jf. Kap. 51). Beskrivelsene kan derfor ses på som en 
forlengelse, eller utdyping av disse. Det er med andre ord det nye Jerusalem som er 
tematikken. 
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 I det første synet ser Johannes hvordan ”jorden og himmelen flyktet for 
Hans åsyn” (Åp. 20, 11). Vi har sett hvordan dette beskriver den dalen som vil 
dannes når Jesus setter sine føtter på Oljeberget, og som det nye Jerusalem vil stige 
ned på (jf. Kap. 51 og Sak. 14, 3-9). Deretter følger en domsscene, med den endelige 
iverksettelse av dommen (jf. Kap. 52), samt sitatet vi nettopp leste (Åp. 20, 15-21, 
1).
 Etter denne korte beskrivelsen av den nye jord, får Johannes nok et syn 
av nedstigningen til det nye Jerusalems, som denne gangen sammenliknet med en 
brud (Åp. 21, 2). Deretter hører han en høy stemme fra himmelen si:

”Se, Guds bolig er hos menneskene, og Han skal bo hos dem, og de skal 
være Hans folk. Gud selv skal være hos dem og være deres Gud. Og 
Gud skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være 
mer, heller ikke sorg eller gråt eller smerte skal være mer, for de første 
ting er blitt borte.” (Åp. 21, 3-4)

 Denne vakre beskrivelsen vitner om det samme som skildringene i Jesajas 
profetier: Glede, trygghet og trøst, samt fravær av den verden som er blitt ødelagt 
av synd. Johannes fortsetter:

”Så sa Han som satt på tronen: ”Se, Jeg gjør alle ting nye.” Og Han sa til 
meg: ”Skriv, for disse ord er sanne og troverdige.” Og Han sa til meg: 
”Det er skjedd! Jeg er Alfa og Omega, Begynnelsen og Enden. Den som 
tørster, vil Jeg gi av kilden med livets vann uten betaling. Den som seir-
er skal arve alle ting, og Jeg vil være hans Gud, og han skal være min 
sønn.”” (Åp. 21, 5-7)

 – ”Det er skjedd!” Med skapelsen av den nye jord, blir frelsesplanen ende-
lig fullført, slik årets syvende høytid, løvhyttefesten, illustrerte (jf. Kap. 55). 
 Også i det tredje og siste synet Johannes får av det nye Jerusalem, beskrives 
byen som Lammets brud og hustru (Åp. 21, 9-10, jf. Kap. 51). Deretter får han 
beskjed om å måle byen, og han beskriver dens murer, porter og gater slik:
 

”...Den hadde et lys som den mest kostbare stein, som en jaspis-stein, 
som funklet som krystall. Den hadde også en stor og høy mur med tolv 

Det nye Jerusalem stiger 
ned fra himmelen:
1) Åp. 20, 11
2) Åp. 21, 2
3) Åp. 21, 9-10

Synets tema Utdyping av synet

Beskrivelse av det 
nye Jerusalem
1) Åp. 21, 1
2) Åp. 21, 3-7
3) Åp. 21, 11-22, 5
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porter... Staden strekker seg utover som en firkant. ... Muren var bygd av 
jaspis. Og byen var av rent gull, som glinset som glass. Grunnsteinene 
i stadens mur var smykket med alle slags kostbare steiner: ...jaspis, ...
safir, ...kalkedon, ...smaragd, ...sardonyks, ...sarder, ...krysolitt, ...beryll, 
...topas, ...krysopras, ...hyasint og ...ametyst. De tolv portene var tolv 
perler...” (Åp. 21, 11-12. 16-21)

 Slik beskriver Johannes den byen som Abraham og de andre trosheltene 
ventet på – ”staden, den som har grunnvollene, den stad som har Gud til bygnings-
mann og skaper” (Hebr. 11, 10) (jf. Kap. 51). Det var denne byen de lengtet etter, og 
deres lengsel vil bli innfridd, for Gud ”har gjort staden i stand for dem” (Hebr. 11, 
16). Johannes fortsetter med å beskrive hvordan Guds bolig for all fremtid vil være 
hos menneskene – skjønt ikke i form av et tempel slik som i det jordiske Jerusalem 
– og hvordan Hans folk alltid vil være i Hans nærhet (jf. Åp. 21, 3):

”Men jeg så ikke noe tempel i den, for Herren Gud, Den allmektige, og 
Lammet er dens tempel. Og staden har ikke bruk for solen eller månen 
til å skinne i den, for Guds herlighet opplyste den. Lammet er dens lys.

Og de frelstes folkeslag skal vandre i dens lys, og kongene på jorden 
fører sin herlighet og ære inn i den. Dens porter skal aldri være stengt 
om dagen. Natt skal det ikke være der. Og de skal føre folkeslagenes 
herlighet og ære inn i den.” (Åp. 21, 23-26)

 Ved skapelsen gav Gud mennesket herredømme over jorden. ”Dere skal 
ha råderett over fiskene i havet, over fuglene i luften og over hver levende skapning 
som rører seg på jorden,” sa Han til dem (1. Mos. 1, 28). Da menneskene gav et-
ter for Satans forslag til opprør mot Gud (jf. 1. Mos. 3, 1-6), ble de underlagt hans 
makt og syndens trelldom (jf. Joh. 8, 34. 44). Satan gjorde krav på å være herre over 
denne jord (jf. Matt. 4, 8-9). Han blir også omtalt som ”denne verdens hersker” 
(Joh. 12, 31). Likevel har han aldri hatt noen reell råderett over denne verden. Da 
menneskene valgte å lyde Guds fiende, mistet de sin råderett, men herredømmet 
tilhørte fortsatt Gud (jf. 5. Mos. 10, 14). Gjennom frelsesplanen har Gud forløst 
menneskene (jf. Kap. 5), og Han har også forløst deres eiendomsrett.
 I det gamle Israel ble dette illustrert gjennom ordningen med jubelår. 
Hvert syvende år ble betegnet som et sabbatsår. Dette året skulle israelittene verken 
så til sine åkre, beskjære sine vingårder eller høste det som likevel vokste frem (3. 
Mos. 25, 2-5). Ved slutten av året skulle all gjeld ettergis, og slaver skulle få sin 
frihet tilbake (5. Mos. 15, 1-3. 12-14). Når det så hadde gått syv sabbatsår, eller til 
sammen førtini år, skulle det blåses i ”jubelbasunen” over hele landet. Det skulle 
skje på den 15. dagen i måneden tishri, som var datoen for den store forsonings-
dagen (3. Mos. 25, 8-9). Lyden av basunen var et gledelig varsel om at jubelåret 
endelig nærmet seg. Om dette hadde Gud sagt:

”Dere skal hellige det 50. året og utrope frihet over hele landet, for alle 
som bor der. Det skal være et jubelår for dere. Enhver av dere skal få 
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vende tilbake til sin eiendom, og enhver av dere skal vende tilbake til 
sin slekt.” (3. Mos. 25, 10)

 I likhet med det vanlige sabbatsåret, skulle landets åkre og vingårder også 
dette året ha hvile. Men Gud ville likevel sørge for at innbyggerne fikk den mat de 
trengte. Det skulle ikke være noe bekymring knyttet til jubelåret. Året var derimot 
en tid for glede, hvile, fred og frihet. Israelittene skulle hvile fra sitt strev – et sym-
bol på den endelige hvile Gud har lovet sitt folk når den store kampen mot Satan og 
synden en gang er over (jf. Hebr. 3, 18 - 4, 10). I jubelåret ville alle som på grunn av 
fattigdom var blitt nødt til å selge sin jordeiendom, og som ikke hadde hatt mulig-
het til å utløse den, få sin eiendom tilbake (3. Mos. 25, 23-28). På tilsvarende måte 
vil den forløste menneskeheten få sin tapte råderett tilbake når Guds evige rike blir 
opprettet. Som Daniel skriver:

”Men Den høyestes hellige skal motta riket og ta det i eie for evig, ja, i 
evigheters evighet.” (Dan. 7, 18)

Jubelbasunen og den endelige forløsning

Ifølge Guds forskrifter skulle hvert 50. år feires som et jubelår. Men allerede året 
før, i det 49. året (det syvende sabbatsåret siden forrige jubelår), skulle det blåses 
i jubelbasunen og utropes frihet over hele landet (3. Mos. 25, 10). Israelittene 
visste flere år i forveien at jubelåret ville komme i det 50. året, siden dette var 
fastsatt av Guds løfter. Likevel skulle det være et økt fokus på og en stadfesting 
av jubelåret gjennom lyden av basunen og formidlingen av det gledelige budskap-
et om at tiden nå var nær. Dette fant sted på den 15. tisri, som var den store 
forsoningsdagen. Denne illustrasjonen viste til at det fra 1844, da Jesus gikk 
inn i Det aller helligste for å avslutte frelsesverket, også ville bli et økt fokus på 
forkynnelsen om at tiden for opprettelsen av Guds rike er nær. 

En rekke kristne trodde på begynnelsen av 1800-tallet at Jesus ville komme 
tilbake til jorden i 1844, men de forstod senere at de hadde misforstått de begiv-
enheter som da skulle finne sted (jf. Kap. 39). Likevel ble det fra tiden omkring 
1844 et økt fokus på Jesu gjenkomst og den endelige forløsningen som da vil 
finne sted. Dette var i henhold til Guds plan (jf. Kap. 47), på samme måte som 
jubelbasunen og forkynnelsen av frihet for alle landets innbyggere hadde varslet 
om at jubelåret var nær i det gamle Israel. Det 49. året var ennå ikke omme, men 
det økte fokuset på forløsningen, som nå var svært nær, ville gi mot og styrke 
håpet i den ventetiden som ennå var igjen. Lyden av basunen og den gledelige 
erklæringen stadfestet de løfter som ble gitt for lenge siden.
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”Deretter [dvs. etter den endelige dommen] skal riket og herredømmet, 
og storheten til rikene overalt under himmelen, bli gitt til folket, Den 
Høyestes hellige. Hans rike er et evig rike, og alle makter skal tjene og 
lyde Ham.” (Dan. 7, 27)

 Alt som gikk tapt ved syndefallet – liv, rettferdighet, kjærlighet, det nære 
forholdet til Gud og den vakre naturen –, vil bli gjenopprettet på den nye jord. 
”Den som seirer, skal arve alle ting,” hadde Han som satt på tronen, sagt til Johan-
nes (Åp. 21, 7). Det er løftene om denne arven som helt siden syndefallet har gitt 
håp og trøst til de mennesker som har ønsket å forsone seg med Gud (jf. Ef. 1, 17-
18). Peters ord er illustrerende, og bør leses som til oss personlig:

”Lovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi Far, Han som etter sin rike 
miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse 
fra de døde, til en arv som er uforgjengelig, uten flekker og uvisnelig, 
som er oppbevart i himmelen for dere, dere som ved Guds kraft blir 
bevart ved troen, til den frelse som er ferdig til å bli åpenbart i den siste 
tid.

Over dette jubler dere, selv om dere nå, en liten stund, om så skal være, 
opplever sorg ved mange forskjellige prøvelser, for at den prøvede ekt-
het i deres tro – som er mye mer dyrebar enn gull som forgår, selv om 
det lutres ved ild – må bli funnet til lov, pris og ære ved Jesu Kristi 
åpenbarelse.

Selv om dere ikke har sett Ham, elsker dere Ham. Selv om dere nå ikke 
ser Ham, tror dere likevel på Ham. Dere fryder dere med en usigelig 
glede full av herlighet, når dere vinner frem til målet for deres tro, 
sjelenes frelse. Om denne frelsen har profetene grundig undersøkt og 
gransket, de som profeterte om den nåde som skulle komme til dere, 
idet de gransket etter hvilken eller hva slags tid Kristi Ånd, som var i 
dem, viste til da Han på forhånd vitnet om Kristi lidelser og herlighe-
tene som skulle følge deretter.” (1. Pet. 1, 3-11)

 Gud ønsker å gi oss del i sin herlighet. –”Og dette er Hans vilje som har 
sendt Meg,” sa Jesus, ”at hver den som ser Sønnen og tror på Ham, skal ha evig liv.” 
(Joh. 6, 40). Til Johannes sa Han senere: 

”Den som tørster, vil Jeg gi av kilden med livets vann uten betaling.” 
(Åp. 21, 6). 

 Da Johannes fikk se inn i det nye Jerusalem, så han denne ”kilden med 
livets vann”, elven som så sterkt symboliserer den frelsen Gud har tilveiebrakt 
for menneskene. I samsvar med rettferdighetens prinsipp mistet vi alle retten og 
muligheten til å leve evig. Selv om vi skulle angre vår synd og vende om, ville vi 
aldri klare å vinne det tilbake. Prisen for ”livets vann” er altfor høy til at vi noen 
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gang skulle kunne betale den. Som Korahs sønner skriver: 

”En mann kan aldri forløse sin bror eller gi Gud løsepenge for ham – 
for kostbar er deres sjelers forløsning, for evig må han oppgi det...” (Sal. 
49, 8-9)

 Men i den samme salmen legger de til:

”Men Gud skal forløse min sjel fra dødsrikets grep, for Han, Gud, skal 
ta imot meg.” (Sal. 49, 16)

– ”Dere ble kjøpt for en høy pris,” skriver Paulus (1. Kor. 7, 23). Prisen er betalt én 
gang for  alle (jf. Kap. 10). Derfor både kan og vil Jesus gi den som tørster, å drikke 
”av kilden med livets vann uten betaling” (Åp. 21, 6). Han var selv den prisen det 
kostet.

”For så har Gud elsket verden at Han gav sin Sønn, den enbårne, for at 
hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.” (Joh. 
3, 16)

”For dere kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde, at da Han var rik, 
ble Han fattig for deres skyld, for at dere ved Hans fattigdom 
skulle bli rike.” 
     (2. Kor. 8, 9) 
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