
1
”For vi skal alle fremstilles for Kristi domstol, for at enhver kan 
få igen for det, han har gjort her i livet, hvad enten det er godt 
eller ondt“ (2 Kor 5,10).

Hvis der er én ting, Bibelen siger tydeligt, er det, at dommen er vir-
kelig. Gud vil dømme verden. Tekster både i Det Gamle og Det Nye 
Testamente viser dette helt tydeligt. Der vil komme nye himle og 
en ny jord, hvor der bor retfærdighed, en mangel i denne verden 
(2 Pet, 3,13).

Bibelen siger, at Gud ”er fuld af kundskab“ ( Job 37,16) og ”kender 
alt“ (1 Joh 3,20), også vores mest hemmelige tanker (Præd 12,14; 
Jer 17,10). Vi kan gemme os fra alt og alle, men intet er skjult for 
Gud.

Det betyder, at Gud ikke for sin egen del har brug for en doms-
handling for at kende til hvert menneskes liv. Guds domshand-
linger udføres for hans skabningers skyld, både i himlen og på 
jorden. Processen har kosmisk-historiske dimensioner, fordi Luci-
fer begyndte sit oprør i himlen og dernæst spredte det til denne 
verden (Åb 12,7-9).

I denne uge skal vi se på domsprocessen i de sidste tider med 
dens tre faser: dommen før Jesu genkomst, dommen i de tusinde 
år og dommens straf. Hele processen ender med de retfærdiges 
frifindelse og de ondes død sammen med udryddelsen af ond-
skab, synd og død.

· Matt 25,31-46
· Dan 7,9-14
· 1 Kor 6,2-3
· 2 Pet 2,4-6
· Mal 3,19
· Åb 21,8
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SØNDAG

 

 Matt 25,31-46 
Joh 5,21-29

18. DECEMBER 2022

DEN SIDSTE DOM

For de fleste betyder tanken om dom fordømmelse. Vi må dog 
ikke glemme, at dom også har en positiv side. Daniels Bog taler 
om en dom, som fældes ”til fordel for den Højestes hellige“ (Dan 
7,22). Guds dom indbefatter begge sider. Det er et princip, vi fin-
der i følgende tekst fra Det Gamle Testamente: ”Så hør i himlen, 
og grib ind; skift ret mellem dine tjenere, døm den skyldige, og lad 
hans gerning ramme ham selv, men frikend den uskyldige, så han 
får efter sin uskyld!“ (1 Kong 8,32).

Hvordan pegede Kristus på, at der både er fordømmelse og  
frikendelse i den afsluttende dom?

Nogle mennesker hævder, at udtryk som ”dømmes ikke“ ( Joh 3,18) 
og ”kommer ikke for dommen“ ( Joh 5,24) betyder, at de, som er i 
Kristus, slet ikke skal dømmes. Men disse udtryk indebærer, at de 
troende ikke fordømmes i dommen. Teksterne skal derfor forstås 
som ”fordømmes ikke“ ( Joh 3,18) og ”bliver ikke fordømt i dom-
men“ ( Joh 5,24).

Vores evige skæbne afgøres i dette liv. De, som er i Kristus, er 
allerede sikret deres frifindelse i dommen, og de, som ikke er i 
Kristus, forbliver under fordømmelse. I sin lignelse om verdens-
dommen (Matt 25,31-46) omtalte Kristus ikke alene, at bukkene 
(de onde) var til stede, men også fårene (de retfærdige). Og apost-
len Paulus siger tydeligt: ”For vi skal alle fremstilles for Kristi dom-
stol, for at enhver kan få igen for det, han har gjort her i livet, hvad 
enten det er godt eller ondt“ (2 Kor 5,10).

I vores overvejelser omkring dommen skal vi huske, at vi bliver 
frelst af nåde (Es 55,1; Ef 2,8-10), retfærdiggjort ved tro (1 Mos 
15,6; Rom 5,1) og dømt af vores gerninger (Præd 12,14; Matt 25,31-
46: Åb 20,11-13). Grundlaget for domsprocessen er Guds morallov, 
som den sammenfattes i de ti bud (Præd 12,13-14; Jak 1,25; Jak 2,8-
17). Vores gerninger er de ydre beviser for, at vores frelseserfaring 
er ægte, og er derfor det, der skal bedømmes i dommen. Vores 
gerninger beviser altså ikke, at vi er blevet syndfri. Det er allerede 
for sent. De bevidner derimod, at vi har troet på og levet med Je-
sus.

Husk, at der er intet tilfældigt udsagn fra Gud, som vælger 
nogle til at blive frelst og andre til at gå fortabt. Hvert menneske er 
moralsk ansvarlig for sin egen fremtidige skæbne.
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MANDAG

 

 Dan 7,9-14
 Matt 22,1-14
Åb 11,1.18-19

 Åb 14,6-7

Til eftertanke

19. DECEMBER 2022

DOMMEN FØR JESU GENKOMST

Tanken om en dom, før Jesus kommer igen, som vi også omtaler 
som den undersøgende dom, findes mange steder i Bibelen.

Hvordan kaster disse tekster lys over tanken om en dom i  
himlens retssal før Jesu genkomst? Hvilken betydning har en 
sådan dom?

Ideen om en undersøgende dom af Guds folk før Jesu genkomst 
bygger på tre grundlæggende bibelske læresætninger. Den første 
er, at alle de døde, både retfærdige og uretfærdige, forbliver ube-
vidste i deres grave indtil den sidste opstandelse ( Joh 5,25-29). 
Den anden er eksistensen af en universel dom af alle mennesker 
(2 Kor 5,10; Åb 20,11-13). Den tredje er det faktum, at den første 
opstandelse vil være de retfærdiges velsignede løn, og den anden 
opstandelse vil være evig død for de onde ( Joh 5,28-29; Åb 20,4-
6.12-15).

Det betyder, at hvis alle mennesker skal dømmes, må de blive 
dømt før deres opstandelse, for ved de to opstandelser modtager 
de alle deres endelige løn. Dernæst undersøger den endelige dom, 
om jeg har haft et personligt trosforhold med Jesus. Den under-
søgelse kan først foregå, når mit liv er ved vejs ende. Dette aspekt 
af dommen foregår altså mod historiens afslutning, men før Jesus 
kommer igen.

Daniels Bog hjælper os til at forstå den undersøgende doms 
tidspunkt så vel som dens indhold. Ved afslutningen af de 2300 
dage – i 1844 – skulle den himmelske helligdom renses (Dan 8,14; 
Hebr 9,23) og den undersøgende dom før Jesu genkomst begynde 
(Dan 7,9-14). Dette er to måder at udtrykke den samme begiven-
hed på. Og dommen er ”til fordel for den Højestes hellige“ (Dan 
7,22). Det vil sige, at det er gode nyheder for Guds folk.

I Matt 22,1-14 talte Jesus om en undersøgelse af bryllupsgæ-
sterne før bryllupsfesten begyndte.

Og i Johannes’ Åbenbaring henvises der til den undersøgende 
dom ved, at de, der tilbeder i Guds tempel, skal måles (Åb 11,1) og 
i bekendtgørelsen om, at ”timen er kommet, da han dømmer“ (Åb 
14,6-7; sml. med Åb 14,14-16).

Hvordan påvirker vores viden om en domshandling i himlen  
vores kristne liv her på jorden?
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 1 Kor 6,2-3
Åb 20,4-6.11-13

Til eftertanke

20. DECEMBER 2022

DOMMEN I DE TUSIND ÅR

Bibelen fortæller, at ved Jesu genkomst (1) skal både de levende  
hellige og de hellige, der opstår, ”møde Herren i luften“ (1 Thess 
4,16-17); (2) alle de hellige vil blive ført til himlen for at bo i de him-
melske ”boliger“, som Jesus selv har gjort rede for dem (Joh 14,1-3); 
og (3) først ved afslutningen af de tusind år kommer Det ny Jerusa-
lem ned til denne jord og bliver de helliges evige hjem (Åb 21,1-3.9-
11). I løbet af de tusind år, mens jorden forbliver øde, skal de hellige 
regere sammen med Kristus i himlen (Jer 4,23; Åb 20,4).

Hvorfor skal de hellige tage del i dommen i de tusind år?

Hele domsprocessen har til formål at (1) at retfærdiggøre Guds 
karakter mod Satans beskyldninger om, at Gud er uretfærdig i den 
måde, han behandler sine skabninger; (2) at stadfæste upartiskhe-
den i de retfærdiges løn; (3) at vise, at de ondes straf er retfærdig; 
og (4) at fjerne enhver tvivl, som kunne føre til et nyt oprør i univer-
set. I dommen af de retfærdige før Jesu genkomst er det kun den 
himmelske hær, der er involveret (Dan 7,9-10). Men ved dommen i 
de tusind år over de onde og de faldne engle, vil de hellige selv også 
deltage (1 Kor 6,3; Jud 6; Åb 20, 4-6).

Den undersøgende dom før Jesu genkomst begyndte i 1844, 
da ”troner blev stillet frem … retten blev sat, bøgerne blev åbnet“ 
(Dan 7,9-10). Dommen i de tusind år begynder derimod efter, at de 
hellige er ført til himlen og sidder på troner, og dommen overlades 
til dem. Endnu en gang åbnes himlens bøger, og ”de døde blev 
dømt efter deres gerninger ifølge det, der stod skrevet i bøgerne“ 
(Åb 20,4.12). Denne proces giver de hellige mulighed for at vurdere 
de himmelske optegnelser og se Guds retfærdige behandling i 
hvert eneste tilfælde. Ikke alene belønner han alle mennesker i 
forhold til, hvordan de fortjener at blive belønnet i forhold til de-
res beslutninger, men han forklarer også, hvorfor han gør det.

Hvad fortæller domsprocessen os om Guds karakter? Hvorfor 
skal både de himmelske væsener og senere de frelste være med 
til at bevidne, at Gud er retfærdig, når han dømmer? Sammenlign 
med diktatorer og despoter i menneskelige riger!

TIRSDAG
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 2 Pet 2,4-6
2 Pet 3,10-13

21. DECEMBER 2022

DOMMEN EKSEKVERES

I Middelalderen var der en stærk tendens til at beskrive Gud som 
en streng og hævngerrig dommer. I dag er tendensen at beskrive 
ham som en kærlig, overbærende far, som aldrig straffer sine 
børn. Men kærlighed uden retfærdighed vil føre til kaos og lovløs-
hed, og retfærdighed uden kærlighed vil føre til undertrykkelse og 
tvang. Guds domsproces er en fuldkommen blanding af retfærdig-
hed, barmhjertighed og kærlighed.

Dommens eksekvering er Guds endelige og uigenkaldelige ind-
griben i menneskenes historie. En begrænset straffedom skete fx, 
da Satan og hans oprørske engle blev bortvist fra himlen (Åb 12,7-
12), da Adam og Eva blev bortvist fra Edens have (1 Mos 3), synd-
floden (1 Mos 6-8), ødelæggelsen af Sodoma og Gomorra (1 Mos 
19; Jud 7), de førstefødtes død i Egypten (2 Mos 11-12) og Ananias 
og Safiras død (ApG 5,1-11). Det er derfor ingen overraskelse, at de 
ugudelige bliver straffet ved afslutningen af jordens historie.

Hvordan hjælper disse tekster os til at forstå, hvordan den  
endelige straf kommer til at foregå? Hvordan viser de indirekte, 
at straffen afsluttes og ikke varer i al evighed, noget, som ville 
være en forvrængning af retfærdighed, ikke et udtryk for det?

”Guds godhed og lange overbærenhed, hans tålmodighed og 
nåde, som han viser sine undersåtter, vil ikke forhindre ham i 
at straffe den synder, som nægtede at være lydig mod hans be-
falinger. Det er ikke op til mennesker at befale Gud. I forhold til 
Guds hellige lov er mennesker kriminelle og får kun tilgivelse ved 
det store offer, Gud bragte ved at overgive sin søn til at dø for de 
skyldige, fordi hans lov var uforanderlig“ (Ellen White, Manuscript 
Releases, 12. bd., s. 208).

Alt det, Gud kunne have gjort for at frelse menneskene fra at gå 
evigt fortabt, har han gjort, og det kostede ham dyrt. De, som går 
fortabt, har selv foretaget valg, som førte dem til en sådan ende. 
Tanken om, at Guds dom over og udslettelse af de fortabte er i 
modstrid med en kærlig Guds karakter, er ganske enkelt forkert. 
Det er Guds kærlighed og hans kærlighed alene, som også kræver 
retfærdighed.

Hvad lærer korset os om, hvad Gud var villig til at gøre for at 
frelse alle, som bliver frelst?

ONSDAG
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 Mal 3,19
Åb 20,14-15

Åb 21,8

 

Til eftertanke

22. DECEMBER 2022

DEN ANDEN DØD

Gud leder menneskehedens historie til dens store klimaks i en-
dens tid. Ved afslutningen af de tusind år bliver alle de onde døde 
oprejst fra deres grave for at modtage deres endelige straf (Åb 
20,5.11-15). Når så hele domsprocessen er afsluttet og intet mere 
kan tilføjes, vil de onde anerkende Guds retfærdighed. De vil 
knæle og bøje sig og erkende, at Jesus Kristus er Herre (Fil 2,10-11).

”Med alle kendsgerningerne vedrørende den store strid for 
øje erklærer hele universet, både trofaste og oprørere, med én 
stemme: ‘Retfærdige og sande er dine veje, du folkenes Konge!’ … 
Satan bøjer sig og indrømmer, at dommen over ham er retfærdig“ 
(Ellen White, Mod en bedre fremtid, s. 543, 542).

Hvor effektive bliver ”ildsøen“ og ”den anden død“?

Den endelige ødelæggelse af Satan og hans engle og alle de ugu-
delige vil rense universet for synd og syndens følger. Men selv den 
sidste ødelæggelse af de onde er et udtryk for Guds kærlighed, 
ikke kun for de hellige, men også for de onde. De ville ikke blive 
lykkelige i Guds nærhed, han som er ”en fortærende ild“ over for 
synd (Hebr 12,29).

”De [de fortabte] vil ønske at flygte fra det hellige sted. De vil 
byde tilintetgørelse velkommen, så de kan skjule sig for ham, der 
døde for at frelse dem. De onde har selv afgjort deres skæbne.  
De har selv valgt at blive udelukket af himlen, og Gud har været 
retfærdig og nådig mod dem“ (Ellen White, Mod en bedre fremtid,  
s. 437).

Den endelige udryddelse af synd og syndere giver i modsæt-
ning til den ubibelske teori om deres evige pine i helvede en ret-
færdig og proportional straf for det onde, de har begået. Det be-
kræfter også, at synd havde en begyndelse og vil få en ende. Da vil 
hele universet vende tilbage til den oprindelige fuldkommenhed, 
før synd, ondskab og ulydighed på mystisk vis opstod.

Pris Gud, at han, som er vores ”retfærdige dommer“ (2 Tim 4,8), 
vil tage den retfærdige beslutning at give udødelighed til de ret-
færdige og sørge for evig udslettelse for de onde.

Hvad tænker du om den idé, at Gud til sidst frelser alle?

TORSDAG
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23. DECEMBER 2022

TIL VIDERE STUDIUM

·  Ellen White, Lys over Hverdagen, ”Uden bryllupsklædning“,  
s. 112-127, 2. bd.

·  Mod en bedre fremtid, ”Jordens ødelæggelse“ s. 530-536.

”Når den sidste dom finder sted, vil ethvert fortabt menneske 
kunne forstå, af hvilken art hans egen forkastelse af sandheden 
er. Korset vil blive fremstillet, og dets virkelige betydning vil blive 
forstået af ethvert sind, som har været forblindet af overtrædel-
ser. Over for synet af Golgata med dets ufattelige offer vil syndere 
komme til at stå fordømte. Enhver løgnagtig undskyldning vil blive 
fejet bort. Menneskets frafald vil vise sig i sin hæsligste skikkelse. 
Mennesker vil komme til at se, hvad det er, de har valgt. Ethvert 
spørgsmål om sandhed og vildfarelse under den langvarige strid 
vil så være opklaret. På verdensdommens dag vil Gud stå renset 
for enhver skyld for det ondes eksistens. Det vil blive bevist, at 
de guddommelige love ikke er medvirkende til synden. Der vil 
intet fejlagtigt findes i Guds herredømme og heller ingen årsag til 
utilfredshed. Når alle hjerters tanker skal åbenbares, vil både de 
trofaste og de oprørske mennesker forene sig i at erklære: ‘Ret-
færdige og sande er dine veje, du folkenes konge. Hvem må ikke 
frygte dig, Herre, og ære dit navn? … For dine retfærdige domme 
er blevet åbenbare’ (Åb 15,3-4)“ (Ellen White, Jesu Liv, s. 40).

1. ”Dersom I holder fast ved selvet og nægter at overgive jeres 
vilje til Gud, vælger I døden. Gud er en fortærende ild for  
synden, hvor den end findes. Hvis I vælger synden og nægter 
at skilles fra den, må Guds nærvær, der fortærer synden, 
også fortære jer“ (Ellen White, Med Mesteren på Bjerget, s. 67).  
Hvad fortæller dette citat os om, hvordan dommen er, når 
den eksekveres?

2. Tænk over, at ikke en af de fortabte vil stå over for den sidste 
dom, før alle de frelste har været med i domsprocessen. Hvad 
fortæller det om åbenheden i Guds forvaltning? Hvorfor er en  
sådan åbenhed nødvendig i et univers, hvor kærlighed styrer?

3. Hvordan kan de helliges deltagelse i dommen i de tusind år 
give dem trøst i forhold til deres kære, som går fortabt?

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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