Uppenbarelseboken kapitel 20B

DEN STORA VITA TRONEN
TEXTKOMMENTARER
DOMAREN PÅ DEN STORA VITA TRONEN

20:11 Och jag såg en stor vit tron och honom som sitter på den, och jorden och himlen
flydde inför honom, och det fanns inte längre någon plats för dem.
Jag såg nummer 44. Den 77:e synen.
En stor vit tron. Tronen är platsen för domsakter. Domen inför den stora vita tronen,
även kallad den yttersta domen, gäller enligt texten enbart döda människor som uppstår till dom.
”Var inte förvånade över detta. Den stund kommer då alla som ligger i sina gravar
skall höra hans röst (Sonens) och gå ut ur dem; de som gjort det goda skall uppstå till
livet, och de som gjort det onda skall uppstå till domen.” Joh 5:28, 29
Det är 1000 år mellan dem som uppstår till livet, vilket kallas "den första
uppståndelsen" och de som uppstår till dom, vilket blir "den andra uppståndelsen". I
den sista eller andra uppståndelsen finns följande kategorier av människor:
• Alla människor som ej fått del av den första uppståndelsen före tusenårsriket.
• Alla de som dött under tusenårsriket, varav många kan vara frälsta.
Och honom som sitter på tronen. Det är Kristus som sitter på tronen. Det är han som
skall döma levande och döda.
”Och Fadern dömer ingen utan har helt överlåtit domen åt Sonen... Och han har
gett honom makt att hålla dom, eftersom han är Människosonen.” Joh 5:22, 27
”..han är den som Gud har bestämt till att döma levande och döda.” Apg 10:42
Med rättfärdighet skall Kristus döma världen, både levande och döda.
• De levande människorna får sin dom vid härlighetstronen då Kristus skiljer
fåren från getterna i förhållande till hur de har behandlat ”mina minsta”. Denna dom
sker före tusenårsriket:
”När Människosonen kommer i sin härlighet tillsammans med alla sina änglar, då
skall han sätta sig på härlighetens tron. Och alla folk skall samlas inför honom, och
han skall skilja människorna som herden skiljer fåren från getterna.”Matt 25:31-46
• De döda människorna, vilka ej fått del av den första uppståndelsen, blir dömda
av Kristus vid den stora vita tronen.
”Ty han har fastställt en dag då han skall döma världen med rättfärdighet genom
en man som han i förväg har bestämt därtill. Det har han bekräftat för alla människor
genom att låta honom uppstå från de döda.” Apg 17:31
”Sedan kommer slutet, när han (Kristus) överlämnar riket åt Gud, Fadern. Då har
han förintat varje välde och varje makt och kraft, ty han måste härska tills han lagt
alla fiender under sina fötter." 1 Kor 15:24-25
– Alla människor som ej tagit emot Kristus som Frälsaren får nu möta honom som
Domaren, ty nu är tiden inne för honom att döma världen med rättfärdighet. Kristus har
regerat under tusenårsriket och lagt alla fiender under sig. Även de andefurstar och
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Domen vid den vita tronen
makter i andevärlden, som varit i kompanjonskap med Satan i uppror mot Gud, har
blivit besegrade av Kristus och han har tagit ifrån dem all deras makt och de skall bli
dömda – alla dessa som blivit förvarade i avgrunden till domens dag. Även de onda
andemakter, som kommer att operera vid den sista striden på jorden, kommer att bli
berövade all sin makt vid slutet av tusenårsriket och få sin dom tillsammans med Satan
i eldsjön.
HIMMEL OCH JORD SKALL FÖRGÅS – FLYDDE INFÖR HONOM PÅ TRONEN

Och jorden och himlen flydde inför honom, och det fanns inte längre någon plats
för dem. Att himmel och jord flydde för honom som sitter på tronen, ger oss en
allegorisk framställning av den stora omvälvning, som kommer att ske vid tusenårsrikets slut, då den nuvarande världen kommer att renas i eld. Denna av synd besudlade
gamla jorden och lufthimlen (där Satan har haft sitt näste, Ef 2:2) har ingen mer plats
i Guds värld. Den gamla jorden och himlen måste "fly undan" för en ny renad himmel
och en ny jord där rättfärdighet bor.1
* Att himmel och jord flydde för honom betonar även med vilken härlighet och
vilket majestät som nu världens Domare träder fram. Inget oheligt och syndigt kan
bestå inför honom.
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– Gog och Magog med alla dess härskaror som omringade de heligas läger gick
under då eld föll från himlen och förtärde dem. De heligas läger i Jerusalem kommer ej
att skadas av denna domseld. Israels folk skall elda med vapnen som lämnas kvar av
Gogs väldiga här i sju år. Hes 39:9.
”Men på Sions berg skall finnas en räddad skara.” Joel 2:32
”Ty liksom de nya himlar och den nya jord som jag vill göra, blir bestående inför
mig, säger Herren, så skall det också vara med era barn och med ert namn.” Jes 66:22
* Detta visar att den domselden ej drabbar alla människor på hela jorden och att
det finns en viss tidsrymd mellan domselden över Gog och den slutliga domselden
över hela jorden, då allt skall förtäras av eld. Hur länge den tidsfristen varar är ej
angivet. Men den slutliga eldsdomen kommer då den nuvarande jorden och himlen
"måste fly" för honom som sitter på tronen och dömer jorden att renas i eld för att göra
allting nytt. Flera profetior förutsäger denna domseld.
Jesaja profeterar om jordens undergång:
”Ty fönstren i höjden är öppnade och jordens grundvalar bävar. Jorden brister,
ja, den brister. Jorden rämnar, ja, den rämnar. Jorden vacklar, ja, den vacklar. Jorden
raglar, ja, den raglar som en drucken, den gungar som vaktskjulet i trädets topp. Dess
överträdelse vilar tung på den, och den faller och kan inte mer stå upp. På den tiden
skall Herren hemsöka höjdens här uppe i höjden (Satan och hans boningar i lufthimlen)
och jordens kungar nere på jorden.” Jes 24:18-23
”Jordens inbyggare förtäres av hetta, så att ej många människor blir kvar.” Jes
24:6
Jesus säger vid flera tillfällen att himmel och jord skall förgå:
Sannerligen, innan himlen och jorden förgår, skall inte en enda bokstav, inte den
minsta prick i lagen förgå; förrän allt detta skett” (att Jesus uppfyller lagen och
profeterna). Matt 5:18; Luk 6:17
”Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå.” Matt 24:35
Aposteln Petrus skriver att människornas verk skall brännas upp.
”Den dagen skall himlarna (lufthimeln) försvinna med dån, himlakropparna
upplösas i eld (FSB: av hetta) och jorden och allt som människorna gjort där förgås."
(FSB: ”jorden och de verk som är därpå inte mer finnas till”.) 2 Pet 3:10, B2000
* Översättningen av ”himlarna” och "himlakropparna" och deras upplösning av
hetta, är kontroversiell. Enligt flera bibelforskare skall "himlarna" (gr ouranos =
himmel, både om himlavalvet och Guds boning) gälla lufthimlen och statosfären dvs
de osynliga fästen som Satan har byggt upp i lufthimlen. Himlakropparna (gr stoicheion
= element, grundbegrepp, princip, system) vara själva "de element eller system som
jorden har administrerats av" under Satans välde som har haft hela jorden i sitt våld. (1
Joh 5:19.) Dessa system-element går nu under tillika med alla de verk som människor
har byggt upp under hedningaras tider.2
* Den norska nyöversättningen, N75, har översatt stoicheion med "elementen".
* Det är en chockerande sanning att allt vad människorna har byggt och strävat för
under årtusenden skall helt försvinna på domens dag: alla de vackra palatsen, parkerna,
och alla hus, villor och skyskrapor, alla ståtliga broar och vägar, höga torn och andra
märkliga verk av människor skall en dag helt förstöras av domens eld.
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– Så att ej många människor blir kvar. Enligt denna Jesajaprofetia kommer
några människor att kunna genomleva domselden som drabbar hela jorden och leva
över till den nya jorden. Dessa människor måste i så fall uppleva samma förvandling
av sin fallna natur som de kristna upplever vid uppryckandet, ty på den nya jorden
skall det inte finnas människor med syndig natur, och där skall inte finnas vare sig död
eller förbannelse. Eftersom det finns många folk på den nya jorden (Upp 21:24), finns
det en teori om att det under tusenårsriket kommer att bli en liten skara frälsta från
varje nation som får överleva för att befolka den nya jorden.
DOMEN AV DE DÖDA INFÖR DEN STORA VITA TRONEN

20:12 Och jag såg de döda, höga och låga, stå inför tronen, och böckerna öppnades.
Och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda dömdes efter vad som stod i
böckerna, efter deras gärningar.
Och jag såg. Såg nummer 45. Den 78:e synen.
De döda. Det talas endast om döda. Här sägs inget direkt om att de döda skall uppstå,
men att havet ger igen sina döda och att döden och dödsriket ger igen sina döda,
innebär att de måste uppstå från de döda. Kristus ska till slut beröva döden all dess
makt.
Det märkliga är att även de ogudaktiga döda ska stå upp igen för att dömas efter
sina gärningar. De som länge legat på havets botten och vilkas lik och ben för länge
sedan fullkomligt förintats, ska uppstå igen. De människor som förbränts till aska och
som kanske har förströtts för vinden, ska uppstå igen när döden ger igen sina döda.
Endast en allsmäktig Skapare kan göra ett sådant under.
Kristus har en gång för alla besegrat döden och han ska i slutskedet, som sin sista
stora fiende, beröva döden all dess makt. Liksom människornas gärningar är
upptecknade i minsta detalj, så är människans DNA-kod unik för varje levande varelse,
väl förvarad i Guds "stora minne", Han kan återskapa det när han vill. Dessa uppstår
dock inte med härlighetskroppar med evigt liv som aldrig mer kan dö, vilket de gör
som har del av den första uppståndelsen. De uppstår med sina naturliga kroppar för att
levande träda fram inför Guds domstol.
”Han skall för alltid göra döden om intet.” Jes 25:8
”Och jorden skall ge tillbaka de avsomnade.” Jes 25:19
”Den siste fienden som förintas är döden, ty allt har han lagt under sina fötter.”
1 Kor 15:27
Höga och låga. (1917: "stora och små".) Båda översättningarna är möjliga. Inför Guds
domstol blir alla lika. De höga, de mäktiga och rika på jorden står lika utblottade,
nakna och genomlysta inför Gud, som de fattiga och enkla människorna. Både vuxna
och barn kommer att finnas där, alla kategorier av människor, alla skall dömas efter
sina gärningar och efter vad som står skrivet i böckerna. Det finns inga undantag, alla
kommer att ställas fram i domen:
”Därför har Gud upphöjt honom (Kristus) över allt annat och gett honom det
namn som står över alla andra namn, för att alla knän skall böjas för Jesu namn, i
himlen, på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är
Herre, Gud Fadern till ära.” Fil 2:9-11
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Appendix 8: Aposteln Petrus esk. undervisning – Kataklysm s573

Stå inför tronen.
”Det är förelagt människan att en gång dö och sedan dömas.” Hebr 9:27
Alla kommer att stå inför Guds domstol, både kristna och ogudaktiga, både rättfärdiga
och orättfärdiga. Det finns två stora skilda domslut, nämligen rättfärdiggörelsedomen
och dess motsats fördömelsedomen:
• De som har del i den första uppståndelsen får alla del av rättfärdiggörelsedomen
före tusenårsriket och ingår i det eviga livet.
* När de troende dör hämtas de hem till Paradiset av änglar. Luk 16:22
• Av dem, som uppstår till den yttersta domen, finns det både sådana som får del av
en rättfärdiggörelsedom och sådana som får en fördömelsedom. 4
* Alla människor kommer inte att uppleva döden. Det kommer att finnas två
undantag: de kristna som får del av förvandlingen vid Kristi kommande i skyn då han
hämtar sin församling. 1 Kor 15:51-52. Det andra undantaget blir de som blivit frälsta
under tusenårsriket, går igenom domselden men lever över till den nya jorden. Enligt
Jesajas profetia kommer det att finnas några människor kvar efter domselden. Jes 24:6.
BÖCKER ÖPPNAS – LIVETS BOK

Och böcker öppnades. Människornas gärningar är noga registrerade i Guds arkiv. Om
våra databanker har kapacitet för enorma mängder av information, hur mycket mer har
då inte Herren möjligheter att registrera våra handlingar och ord, ja, även våra doldaste
motiv och tankar.
Och ännu en bok öppnades, livets bok. Jesus uppmanade sina lärjungar att inte fröjda
sig över att de onda andarna var dem underdåniga, utan att glädja sig över att deras
namn var skrivna i himlen. Luk 10:20. Livets bok innehåller namnen på dem som är
frälsta.4
– Till segervinnarna i Sardesförsamlingen: ”Den som segrar skall alltså kläs i vita
kläder, och jag skall inte stryka hans namn ur livets bok... Upp 3:5. ”...liksom Clemens
och mina andra medarbetare som har sina namn i livets bok.” Fil 4:3
Enligt dessa citat är det är genom frälsningen i Kristus som människan får sitt namn
skrivet i det eviga livets bok.
RUTA 86: VILKA HAR SINA NAMN I LIVETS BOK?

Vad frälsningen innebär kan uttryckas i flera termer:
• Fått sina synder förlåtna. 1 Joh 2:12
• Blivit född på nytt – är född av Anden. Joh 3:5; 1 Pet 1:3
• Har fått Anden som gåva. 2 Kor 1:22
Den som inte har Kristi Ande hör inte honom till. Rom 8:9
• Genom tron blivit rättfärdiggjord och helgad. 1 Kor 6:11
• Ett Guds barn genom tron på Jesus Kristus. 1 Joh 3:1
• En ny skapelse i Kristus Jesus. 2 Kor 5:17
* Att bli helgad (avskild från världen) betyder inte att vara ett slags "fullkomligt
helgon", utan att genom kallelsen till Guds rike ha blivit avskild från världen och dess
levnadssätt. Rom 12:1-2; Tit 1:11-15
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* Kan namnet strykas ur livets bok?
Det finns en teori om att alla människor från begynnelsen har sina namn skrivna i
Livets bok från födelsen, då barnet är oskuldfullt och utan synd, men att namnet kan
strykas då människan blir övervunnen av synden och förnekar Kristus. Anledningen
till denna teori grundar sig på att:
• Det finns inga skriftställen som säger att namnet skrivs in i Livets bok, men väl att
det namn som redan är inskrivet kan plånas ut:
– Då Israels barn hade syndat i öknen och gjort sig en avgud av guld, så medlade
Mose för dem och bad till Herren: ”Men förlåt dem nu deras synd. Vill du inte göra
det, så utplåna mig ur boken som du skriver i.” Men Herren svarade Mose: ”Den som
har syndat mot mig, honom skall jag utplåna ur min bok.” 2 Mos 32:32, 33
• ”Och alla jordens invånare skall tillbe honom (Antikrist), var och en som inte
från världens skapelse har sitt namn skrivet i livets bok hos Lammet som blev slaktat.”
Upp 13:8
Enligt detta bibelställe har en del sina namn skrivna i livets bok redan från världens
skapelse. Eftersom frälsningen är ett fritt val, måste det betyda att Herren (som är
oberoende av tiden) redan från begynnelsen har sett vilka som väljer att tro och ta
emot frälsningens gåva. – De som får sina namn utplånade ur boken kan vara de som
först tar emot frälsningen men senare avfaller.
Och de döda dömdes efter vad som stod i böckerna, efter deras gärningar. Profeten
Daniel fick av ängeln Gabriel förkunnat vad som var upptecknat i sanningens bok i
himmelen. Den boken innehöll profetior om världshistorien. Dan 10:21
– Inför den stora vita tronen talas det om böcker i pluralis där människornas gärningar
är antecknade, kanske med plusminuskonton. För varje människa finns det tydligen
en bok där allt är registrerat, vare sig hon har gjort det som är gott eller ont, och
kommer att dömas därefter med en rättfärdig dom.
När Daniel tolkade den hemliga skriften på väggen mitt emot den stora ljusstaken
för kung Belsassar, fick han budskapet: ”Gud har räknat ditt rikes dagar och gjort
slut på det. Du är vägd på en våg och befunnen för lätt.” Dan 5:25-28
De troende i Thyatira fick budskapet: ”Jag känner dina gärningar, din kärlek och
din tro, ditt tjänande och din uthållighet och vet att dina senaste gärningar är fler än
de första.” Upp 2:19
ALLA DÖDA UPPSTÅR OCH DÖMS EFTER SIN GÄRNINGAR

20:13 Och havet gav tillbaka de döda som var i det, och döden och dödsriket gav
tillbaka de döda som var i dem, och var och en dömdes efter sina gärningar.
Och havet gav tillbaka sina döda. Fortsättning av den 78:e synen. Det är inte svårare
för Gud att leta rätt på de döda i havets djup än någon annanstans. Alla tre uttrycken
talar om att alla människor som ej fått del av den första uppståndelsen, vare sig de dött
i havet eller på land, nu kommer att få tillbaka sina jordiska kroppar för att träda fram
i domen.
Dödsriket gav tillbaka de döda. De människors själar som icke tagit emot nåden i
Kristus förvarades i den del av dödsriket som vanligtsvis kallas för helvetet. 4 Den

450

platsen är inte evig utan en förvaringsplats för de ogudaktiga döda fram till domen
vid den stora vita tronen. Dessa själar får nu tillbaka sina kroppar och ställes levande
inför tronen där de ska stå till svars för sitt jordelivs gärningar. De blir bildlikt talat
vägda på en våg med stor noggrannhet och får en fullkomligt rättvis dom.
Och var och en dömdes efter sina gärningar. Det är själva handlingen som är
avgörande – ej vad människor tänkt eller fantiserat. Men även orden som människorna yttrar är handlingar av stor vikt. Avgörande saker i domen är:
• Motivet för handlingen.
• Vetskapen om vad som är Guds vilja.
• Samvetets dom. Samvetet är beroende av vilken upplysning samvetet fått och
människan kommer att dömas i förhållande till det ljus hon har.
”Därmed visar de att det som lagen kräver är skrivet i deras hjärtan; om det
vittnar också deras samvete och deras tankar när tankarna anklagar varandra och
försvarar sig. Det skall framgå den dag då Gud, enligt det evangelium jag har fått av
Jesus Kristus, dömer vad som är fördolt hos människorna.” Rom 2:15-16
Alla kommer att få en fullkomligt rättvis dom.
”Han skall inte döma efter som ögonen ser eller skipa lag efter som öronen hör.
Utan med rättfärdighet skall han döma de arma och med rättvisa skipa lag åt de
ödmjuka på jorden. Och han skall slå jorden med sin muns stav, och med sina läppars
anda döda de ogudaktiga.” Jes 11:3-4
DEN ANDRA DÖDEN

20:14 Och döden och dödsriket kastades i den brinnande sjön. Detta är den andra
döden, den brinnande sjön.
Döden och dödsriket kastades i den brinnande sjön. Fortsättning av den 78:e synen.
Då det fjärde inseglet bröts (Upp 6:7) uppenbarades en blekgul häst. Ryttaren på
hästen hette Döden och dödsriket följde honom. Döden personifieras även här och
tillsammans med dödsriket kastas de i den brinnande sjön.
– Hur kan döden som är ett abstrakt begrepp bli en person? Döden är människans
och livets värsta fiende. Döden fick makt att operera på grund av syndafallet:
”Genom en enda människa kom synden in i världen och genom synden döden, och
så nådde döden alla människor därför att de alla syndade.” Rom 5:12
”...för att han (Kristus) genom sin död skulle göra dens makt om intet, som hade
döden i sitt våld, det är djävulen. Hebr 2:14, 1917
”...för att han (Kristus) genom sin död skulle göra dödens herre, djävulen,
maktlös...” Hebr 2:14, B2000
– Hur kan döden som är ett abstrakt begrepp bli en person? Döden är människans
och livets värsta fiende. Döden fick makt att operera på grund av syndafallet:
– Att döden och dödsriket kastades i den brinnande sjön, är ett allegoriskt uttryck
för att varken den kroppsliga döden eller dödsriket kommer att finnas mer. Dödsriket
tömdes då alla de döda blev kallade till den vita tronen och det behövs därefter inte
mer.
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Domen över kung Belsassar
Guds finger skriver på väggen:
– Du är vägd på en våg och befunnen för lätt. Dan 6:27

RUTA 87: DET FINNS FLERA SLAGS DÖD

1. Andlig död. Människan kan leva fysiskt men vara död
och skild från Gud andligen i synder och överträdelser. Ef 2:1
2. Fysisk död innebär att själen och anden blir skilda från kroppen.
Den fysiska döden betyder varken personlighetens förintelse eller
något slags sömn för själsförmögenheterna.
Även skild från kroppen har människan fullt medvetande
enligt Jesu undervisning i Luk 16:19-31 (med flera bibelställen).
Människosjälen har en evig tillvaro som kan indelas i två stora grupper:
de som får evigt liv och de som går förlorade.
3. Den andra döden inträder efter domen för dem som inte har
sina namn i livets bok. De var redan andligen döda i sina synder
men nu fortsätter detta tillstånd av skilsmässa från Gud in i ett "evigt" tillstånd.
Detta är den andra döden, den brinnande sjön. När Jesus talar om förtappelse använder han ordet Gehenna – en avskrädesplats utanför Jerusalem där den "eviga" elden
brann. Det är ett uttryck som syftar på eldsjön – den andra döden, vilket närmast
motsvarar vad vi kallar för "det brinnande helvetet". Men den platsen är ännu tom
eftersom ännu ingen har blivit dömd vid den vita tronen. Det finns alltså ingen som
redan nu har hamnat i "helvetet".
Är den andra döden detsamma som förintelse?
Det finns teorier om att den andra döden skulle innebära utplåning och förintelse.
Man menar att det skulle vara mera humant än att leva i ett tillstånd av evig plåga.
Den, vars personlighet blir utplånad och fullständigt upphör att vara till, vet ju inte
om någonting mer och kan aldrig lida eller sakna någonting.
– Det finns endast få bibelställen som gör en sådan tolkning tänkbar. Andra menar
att förintelse skulle vara det värsta straff som skulle kunna drabba dem som en gång
fått livets gåva.
Bibelställen som talar emot förintelseteorin är i övervägande. Enligt all bibelundervisning har människosjälen en evig tillvaro. Förmodligen är den skapad av en
substans som inte går att förstöra. Det står om odjuret (Antikrist) och den falske profeten, som båda är människor, att de kommer att plågas dag och natt i evigheters evighet
i eldsjön. Om någon skulle förintas, så vore det dessa onda människor, som orsakat
andra människor så hemska lidanden. Men Guds ord ger ingen antydan om att
människosjälen kan förintas. Men då Satan tusen år senare kastas i eldsjön, är dessa
människor fortfarande där. De har inte förintats.
Finns det återställelse och upprättelse? En helt motsatt teori är om alltings
upprättelse och återställelse då Guds ursprungliga plan med hela skapelsen blir
förverkligad:5
Då skall den tid komma från Herren då vi får vila ut, och han skall sända er den
Messias som han har bestämt, Jesus, fast himlen måste behålla honom till den dag då
allt blir upprättat som Gud har förkunnat genom sina heliga profeter från tidens början.
Apg 3:20-21.

5

Gr nihilism = förintelse, gr apokastasis = upprättelse
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”När allt har lagts under honom, skall Sonen själv underordna sig den som har lagt
allt under honom, så att Gud blir allt, överallt.” 1 Kor 15:27-28.
”Därför har Gud upphöjt honom (Kristus) över allt annat och gett honom det
namn som står över alla andra namn, för att alla knän skall böjas för Jesu namn, i
himlen, på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är
Herre, Gud Fadern till ära.” Fil 2:9-11.
Kommer Jesus att besegra och upphäva även den andra döden?
Jesus är Livets Furste. Jesaja profeterar om honom i Jes 25:8:
”Han skall för alltid göra dödens makt om intet.” (B82). ”Han skall utplåna döden
för alltid.” (B2000)
”Sedan kommer slutet, när han överlämnar riket åt Gud, Fadern. Då har han
förintat varje välde och varje makt och kraft, ty han måste härska tills han lagt alla
fiender under sina fötter”. ”Den siste fienden som förintas är döden, ty allt har han
lagt under sina fötter.” 1 Kor 15:26
En litterär (bokstavstrogen) tolkning av dessa två bibelställen innebär att även
den andra döden skall förintas och att dödens makt för alltid skall göras om intet. Jesus
skall härska tills han lagt alla fiender under sina fötter och den sista fienden är döden.
En dag kommer alla i himlen, på jorden och under jorden (även i den brinnade sjön) att
erkänna Jesus som sin Herre. Då blir allt upprättat från syndafallet och dess följder och
hela skapelsen blir återställd till vad Gud ursprungligen hade tänkt om den.
LIVETS BOK

20:15 Och var och en som inte fanns uppskriven i livets bok kastades i den brinnande
sjön.
Uppskriven i livets bok. Eftersom livets bok fanns där vid domstolen och Domaren
undersökte vilka som hade sina namn skrivna där, ger det en tanke om möjligheten för
många av dessa som uppstått med sina naturliga kroppar att vara tecknade i livets bok.
Saken är positivt uttryckt:
* ”Om någon inte fanns i livets bok kastades han i den brinnande sjön”, inger
föreställningen om att många, kanske de flesta, är skrivna där. Saken kunde ha uttryckts
mycket mera negativt: "Om någon fanns skriven i livets bok, undslapp han att kastas
i den brinnande sjön." Den beskrivningen skulle ge föreställningen att de flesta inte
var skrivna i livets bok, utan i de förtappades bok.
Vilka kan då tänkas vara skrivna i livets bok vid den yttersta domen?
1. Alla de som blivit frälsta under tusenårsriket. Förmodligen en ansenlig skara,
ty under den tiden skall ”Herrens kunskap övertäcka jorden såsom havet övertäcker
havsbottnen.” Jes 11:9
”Därefter skall jag vända tillbaka (Kristi andra återkomst till jorden) och åter
bygga upp Davids fallna boning (Israel som nation återupprättas och får en ledande
ställning i världen). Dess ruiner skall jag bygga upp och jag skall upprätta den igen,
för att alla andra människor skall söka Herren (under tusenårsriket), alla hedningar,
över vilka mitt namn har nämnts. Så säger Herren, som gör detta, det som är känt från
evighet.” Apg 15:16-18, SFB
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2. Finns det någon utsikt för alla de andra, som inte fick del i den första
uppståndelsen, och vilkas själar varit förvarade i dödsriket fram till domen? Finns det
någon möjlighet att en del av dem kan vara skrivna i livets bok? Det är en fråga som är
omöjlig att besvara. Tillämpas Jesu undervisning om "få slag" (för dem som inte vetat
Guds vilja) och "många slag" (för dem som vetat Guds vilja) vid domen inför den stora
vita tronen? Kunde den långa, hemska tiden i tusenårsriket räknas som ett straff?
Några antydningar finns dock:
• Jesus gick ned i dödsriket efter sin fullbordade försonaregärning och predikade
(gr evangelizo = evangelium) för de andar som hölls fångna där. 1 Pet 3:19; 1 Pet 4:6
• I 1 Kor 5:5 talar Paulus om överlämnandet av en man, som syndat, till Satan för
köttets fördärv, för att anden skall bli frälst på Herrens dag.
• Paulus talar vidare (väldigt otydligt) om dop för de döda. 1 Kor 15:29
• Paulus skriver också om ”...han som är allas Frälsare, först och främst för dem
som kommit till tro" (SFB: först och främst för de troende), 1 Tim 4:10, vilket ger
intrycket att Jesus till slut även blir de andras Frälsare. Eller gäller det Paulus syftar till
här endast dem som aldrig fick höra evangelium under sin livstid?
Kastad i den brinnande sjön. Att blir kastad i den brinnande sjön innebär en andra
skiljsmässa från Gud – den andra döden:
• Evigt straff. 6
• Evig skiljsmässa från Gud.
• Blir straffade under uppsikt av Lammet och heliga änglar. Upp 14:9-10. Ingen får
mera straff än vad som är utmätt i förhållande till gärningarna.
• Olika straff – "få slag och många slag" i förhållande till insikt och gärningar. När
Jesus undervisar om ett differentierat straff i förhållande till gärningarna, kommer
frågan vad som kommer att ske efter de få slagen och efter de många slagen?
• Straffet uttrycks i starka bilder såsom en "evig eld", en plats där "masken aldrig
dör", men också i mera psykologiska termer av "ångest och bedrövelse, bitterhet och
grämelse, vrede (tandagnisslan) och förtvivlan". Matt 18:8,9; Mark 9:48; Rom 2:8,9
• Straffet kan inte tolkas som en förintelse eller utplåning av personligheten.

FRÅGOR OM EVIGT LIV OCH DE EVIGA STRAFFEN
• De som tror skall bli lika Jesus när de ser honom. 1 Joh 3:2. Blir de som hamnar i
eldsjön lika Satan i den betydelse att de blir alltigenom onda? Är det en del av det
"eviga straffet" att aldrig mer kunna älska eller tänka en god tanke; endast hata och
gräma sig?
* Denna tanke motsägs av berättelsen om Lasarus och den rike mannen. När denne
hamnade i dödsriket, hade han bekymmer för sin familj, att de också skulle hamna där,
och ville sända Lasarus för att varna dem. Luk 16:24
• Grundtexten för "evigheters evigheter" (gr aionas aionon) betyder "flera tidsåldrar".
”Han skall i de kommnde tidsåldrarna (gr toís aiosin) bevisa sin nåds översvinnliga
rikedom genom godhet mot oss i Kristus Jesus.” Ef 2:7 1917
• Evigt liv genom tron på Frälsaren betyder ej enbart en evig tillvaro utan ett fullkomligt liv – ett liv i härlighet, kärlek, fullhet, tillfredsställelse och lycka.
• Evig dom (Hebr 6:2 ) kan betyda att domen är fullkomligt rättvis.
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ÄMNE 75:

KRISTI

DOMSTOL

RÄTTFÄRDIGGÖRELSEDOMEN OCH FÖRDÖMELSEDOMEN
Skall de kristna stå inför Guds domstol?
Jesus sade: ”Sannerligen, jag säger er: den som hör mitt ord och tror på honom
som har sänt mig, han har evigt liv. Han faller inte under domen, utan har övergått
från döden till livet.” Joh 5:24
Paulus skriver: ”Hur kan du då döma din broder? Eller hur kan du förakta din
broder? Alla skall vi en gång stå inför Guds domstol."
”Ty alla skall stå inför Kristi domstol, sådana vi är, och där skall var och en få
igen för vad han har gjort under sitt jordiska liv, gott som ont. (1917: sitt jordelivs
gärningar alltefter som han har handlat...) 2 Kor 5:10
Hur kan man förena dessa bibelställen? Jesus säger att den som tror på honom inte
kommer under domen medan Paulus å andra sidan säger att vi alla, även de kristna,
skall stå inför Guds domstol. Lösningen ligger i att det finns två slags grundläggande
domsslut, rättfärdiggörelsedomen och fördömelsedomen vid två olika domstolar.
Rättfärdiggörelsedomen inför Kristi domstol
De kristna, alla de som har del i den första uppståndelsen, ställes inför en särskild
domstol, som kallas för Kristi domstol och domen där kallas för rättfärdiggörelsedomen.
Även den yttersta domen vid den vita tronen i Upp 20:11 är en domstol där Kristus
sitter som domare, men den domstolen är för alla dem som inte fick del i den första
uppståndelsen och deras dom kallas fördömelsedomen. Det är tusen år mellan dessa
domstolar och de kristnas dom kommer med säkerhet att ske före ”Lammets bröllop”
där de heliga kommer att bli Kristi brud.
”Alltså, likasom det, som kom genom en endas fall, för alla människor ledde till en
fördömelsedom, så leder det, som kom genom rättfärdiggörelsedomen förmedelst en
enda för alla människor till en rättfärdiggörelse, som medför liv.” Rom 5:18, 1917
”Alltså: liksom en endas överträdelse ledde till fällande dom för alla människor,
så har också genom en endas rättfärdiga gärningar lett till frikännande och liv för
alla människor.” Rom 5:18, B2000
”Så mycket mer skall vi därför, sedan vi nu blivit rätt färdiggjorda i och genom
hans blod också genom honom bli frälsta undan vredesdomen.” Rom 5:9
”Så finnes nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus.” Rom 8:1. (1917)
”Nu blir det alltså ingen fällande dom för dem som tillhör Kristus Jesus.” B2000
Dessa bibelställen talar tydligt om att de kristna ej drabbas av någon fällande dom
eller av någon fördömelsedom. De kristna är ej med bland dem som står inför den vita
tronen för att dömas för sina syndiga gärningar. Kristus har genom sin försoning redan
tagit domen på sig i deras ställe och förklarat alla dem rättfärdiga som tror på honom.
Men även om det är så att de kristna blir frikända i domen och för Kristi skull inte
drabbas av någon fördömelsedom, visar dock många bibelställen på att även de kristna
skall stå inför Guds domstol och stå till svars för sitt jordelivs gärningar.
En belöningsdomstol
Man kallar domstolen där de kristna skall dömas även "en belöningsdomstol"
eftersom det kommer att bli en frikännande dom och de kristna ej kommer att dömas
för några synder, eftersom de är förlåtna. Men Paulus förmanar och säger att det är
viktigt att ej ta det för lätt med domen inför Kristi domstol.
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Paulus skriver: ”Mitt samvete är rent, men det betyder inte att jag är frikänd
(1917: rättfärdigad). Den som dömer mig är Herren. Fäll därför ingen dom i förtid,
innan Herren kommer. Han skall låta ljus falla över det som ligger dolt i mörkret och
avslöja allt som människorna har i sinnet. Och då får var och en sitt beröm av Gud.”
1 Kor 4:4-5
”Den dagen skall avslöja det, ty den kommer med eld, och elden skall pröva vad
vars och ens arbete är värt. Den vars byggnad består skall få lön. Den vars verk
brinner ner skall bli utan. Själv skall han dock räddas, men såsom ur eld.”1 Kor 3:1315, B2000
Detta bibelställe säger en hel del om allvaret inför Kristi domstol. De onda och
orena, slarviga och syndiga handlingarna, försumlighet och likgiltighet, feghet och
passivitet – allt detta kan äta upp de goda och fina sakerna en människa har gjort
under sitt jordeliv. Därför säger Paulus: "...jag förklarar mig inte själv rättfärdigad
eller godkänd. Det är Herren som skall sitta till doms över mig." Han vet allt. ”Om vi
gick till rätta med oss själva, skulle vi slippa att bli dömda. Men när vi nu döms av
Herren, tuktas vi för att inte bli fördömda tillsammans med världen.” 1 Kor 11:31-32
Den dom och tuktan av Herren, som här beskrivs, gäller den tuktan som kan drabba
oss redan under jordelivet för att vi ej skall vika av från Herrens väg och därmed
förlora frälsningen och bli fördömda tillika med världen.
Fördömelsedomen inför den vita tronen
”Gud dömer rättvist. Han skall löna var och en efter hans gärningar: evigt liv åt
dem som uthålligt gör det goda och söker härlighet, ära och oförgänglighet, men
vrede och straff över dem som i självhävdelse vänder ryggen åt sanningen och följer
orätten. Nöd och ångest, över varje människa som gör det onda, juden främst, men
också greken.” Rom 2:5-9
ÄMNE 76: HADES

– GEHENNA, DÖDSRIKE ELLER HELVETE

När de som ej tagit emot frälsning och syndernas förlåtelse dör, kommer de till
dösriket (gr hades, hebr sheol), den plats dit de ogudaktigas själar går efter döden.
När Jesus talar om förtappelse använder han ordet Gehenna – en avskrädesplats
utanför Jerusalem där den "eviga" elden brann. Det är ett uttryck som syftar på eldsjön
– den andra döden, vilket närmast motsvarar vad vi kallar "det brinnande Helvetet".
Men den platsen är ännu tom eftersom ännu ingen har blivit dömd vid den vita tronen.
Det finns alltså ingen som redan nu har hamnat i "Helvetet". Det grekiska ordet hades
(hebr. sheol) som i B2000 är översatt med "dödsriket" är den plats dit de ogudaktigas
själar kommer efter döden. De som hamnar där är ännu inte dömda och platsen beskrivs som ett fängelse i väntan på domen: ”Hans (Jesu) kropp dödades, men han
gjordes levande i anden, och så kunde han stiga ner och predika för andarna i deras
fängelse” 1 Pet 3: 18b-19
Helvete eller dödsrike (hades). Är helvetet en biblisk term? Uttrycket hel-vete
kommer från två ord i den fornnordiska mytologin. "Hel" var enligt asatron en
dödsgudinna, nämligen Lokes dotter och Fenrisulvens syster. Oden störtade henne
ned i den mörka och kalla Nilflod. Där fick hon mottaga dem, som dog av sjukdom och
ålder. Hon är blåsvart och hemsk att skåda; hennes fat heter Hunger, hennes kniv Svält,
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hennes säng Sjukbädd. "Hel" är omtalad i 800-talets fornnordiska diktning. "Vete"
kommer av ordet "vite" som betyder böter. Helvete betyder därför att bli straffad till
Hel.
Ordet helvete är ingen biblisk term och har ingen anknytning till det grekiska
hades mer än att det är en benämning för de dödas boningar. Ordet "helvete" som
översättning för hades finns i våra äldre översättningar. Men i både 1917 års bibel och
B2000 har det ersatts med dödsriket. Att den nya Folkbibeln har återgått till ordet
"helvete", beror väl på att man menar att det ordet har en mera folklig anknytning än
dödsriket.
Plågan i dödsriket (hades). Paulus uttrycker det så här: ”Nöd och ångest, vrede
och straff” kommer över varje människa som gör det onda. Rom 2:8-9.
När den rike mannen säger att han plågas svårt i ”denna låga” (gr flogi = låga, en
singularform i den grekiska texten), är detta översatt med "lågor" – en metafor för
plågor av psykiskt slag i form av ångest och grämelse över ett förfelat liv, ty domen har
ännu inte fällts och straffet har egentligen inte börjat. Han upplever ett själsligt lidande
– en själspina, ty han har inte någon köttslig kropp i dödsriket som kan plågas
lekamligen.
Bibeln säger att de som är i dödsriket är andar. Deras kroppar sover i mullen. Vidare,
om det var en verklig eld, och om han hade en verklig kropp, skulle den rike mannen
varken kunna tala eller leva vidare utan skulle snabbt bli aska och koldioxid. Men när
han i Guds ljus kommer till insikt om hur fel han har levat, blir detta som en inre eld
som är svår att uthärda. Han dömer sig själv. Vidare kan vi lägga märke till att Abraham
kallar honom "mitt barn" vilket antyder att hans "fall" inte är helt hopplöst. Jesus sa
inte heller något om hur långt straff han skulle få. Han var där i väntan på domen inför
den vita tronen.
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