
Dommedag 
 uden frygt

Dybt i mennesket ligger der en retsbevidsthed. Den, der  

begår overgreb mod andre, må stilles til regnskab. Derfor  

har alle lande domstole, så de kan dømme dem, der har  

forbrudt sig. Også i international sammenhæng er der  

domstole for at kunne stille folk til regnskab for krigs- 

forbrydelser og folkemord såsom De Forenede Nationers  

Internationale Domstol i Fredspaladset i Haag i Holland.

Retsbevidstheden rækker helt til himlen, hvor den retfærdige Gud i sin 
nåde har lovet at gribe ind ved tidens ende og gøre op med synd og 
ondskab. Hvert menneske må aflægge regnskab for sit liv. ”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), for 
”han har fastsat en dag, da han vil holde dom over hele verden med 
retfærdighed“ (ApG 17,31). ”Gud kræver dig til regnskab for enhver 
handling, alt det skjulte, godt eller ondt“ (Præd 12,14).



Retfærdighed er nøgleordet her – som det er i alle retssager. Vi ved, at 
der somme tider sker uretfærdigheder i menneskelige domsafsigelser, 
fordi man ikke har kunnet afdække alle de skjulte ting og motiver. Men 
ved Guds domstol er det anderledes. 

For det første er Gud selv retfærdig og barmhjertig. Der er ingen skjulte 
dagsordener. Det er en del af Guds væsen at øve ret. ”For Herren er 
retfærdig, han elsker ret“ (Sl 11,7). Der er ingen forskelsbehandling.  
”For Gud gør ikke forskel på nogen“ (Rom 2,11). Og det ligger i hans 
natur at vise barmhjertighed. ”Gud rejste sig til dom for at frelse alle 
landets ydmyge“ (Sl 76,10). Dom er i sagens natur at beskytte de svage 
og frelse dem, der ikke selv kan forsvare sig. Derfor sendte Gud også 
dommere på det gamle Israels tid for at frelse landets indbyggere fra 
deres fjender. ”Så lod Herren dommere fremstå, som frelste dem fra  
de folk, der udplyndrede dem“ (Dom 2,16).

For det andet kan Gud gennemskue alt det skjulte. ”Herrens øjne er alle 
vegne, de overvåger onde og gode“ (Ordsp 15,3). ”På lang afstand er 
du klar over min tanke“ (Sl 139,2). ”Ingen skabning kan være usynlig 
for ham, alt ligger blottet og åbent fort hans øjne, og ham står vi til 
regnskab for“ (Hebr 4,13). Gud kender alle kendsgerninger, når han 
dømmer.

Dommen afgøres, inden Jesus kommer igen
Når Jesus kommer igen, er det allerede bestemt, hvem der frelses, og 
hvem der ikke kommer med. ”Ja, jeg kommer snart, og med mig min 
løn, for at gengælde enhver, som hans gerning er“ (Åb 22,12). Den 
undersøgende fase af dommen finder sted inden genkomsten, og den 
begynder med dem, der bekender sig til at tro på Gud. ”For nu er det 
tiden, da dommen tager sin begyndelse, og den begynder med Guds 
hus“ (1 Pet 4,17). 

I sin lignelse om verdensdommen, hvor fårene skilles fra bukkene, gør 



Jesus det klart, at der forud er sket en bedømmelse af, hvem der skal  
erklæres værdige til at gå ind i Guds rige. Han har lagt mærke til, hvor-
dan de har levet deres liv. ”Og kongen vil svare dem: Sandelig siger jeg 
jer: Alt, hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I 
gjort imod mig“ (Matt 25,40).

Frifindelse og frelse ved tro
Alle skal stå til regnskab, fordi alle har syndet. ”Der er ingen forskel; for 
alle har syndet og mangler herligheden fra Gud“ (Rom 3,23). Alle er 
dødsdømte, ”for syndens løn er død“ (Rom 6,23a). Derfor trygler David 
Herren i sin bøn, ”Før ikke sag mod din tjener, for intet menneske er 
retfærdigt over for dig“ (Sl 143,2). Men Gud overlader ikke mennesket  
til sin ulykkelige skæbne, for han er både retfærdig og barmhjertig og  
vil gøre alt for at frelse. ”Guds nådegave er evigt liv i Kristus Jesus, vor 
Herre“ (Rom 6,23b). 

Frifindelsen i dommen sker ved nåde alene og ved tro på vores sted-
fortræder og mellemmand, Jesus Kristus. De andre nøgleord i menne-
skets retssag er Guds nåde og menneskets tro. ”For således elskede Gud 
verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham,  
ikke skal fortabes, men have evigt liv. For Gud sendte ikke sin søn til 
verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham“ 
(Joh 3,16.17).

Ved tro på Jesus og i antagelsen af hans offer på korset vil himlens  
dommer i sin godhed og nåde tage imod faldne mennesker og give 
dem en plads i sit rige. Guds kærlighed vil da bevirke, at de troende i 
taknemmelighed og ved Helligåndens forvandlende kraft kan udføre  
de ”gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i“ 
(Ef 2,10). 

Troen på Gud giver os en forsikring om, at vi har del i et evigt liv. Derfor 
kan vi leve uden frygt. ”Sandelig, sandelig siger jeg jer: Den, der hører 
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mit ord og tror ham, som har sendt mig, har evigt liv og kommer ikke 
for dommen, men er gået over fra døden til livet“ (Joh 5,24).

Frygt ikke
Det er kærlighed til Gud og tillid til ham, der gør, at vi kan leve uden 
frygt for dommedag. ”Deri er kærligheden fuldendt i os: at vi har fri- 
modighed på dommens dag … Frygt findes ikke i kærligheden, men  
den fuldendte kærlighed fordriver frygten“ (1 Joh 4,16.17).

Dog må vi leve i vished om dommen. Jesu genkomst er nær, og hver 
dag må vi leve i ærefrygt for Gud. ”Frygt Gud og giv ham ære, for timen 
er kommet, da han dømmer“ (Åb 14,7). Den endelige dom vil gøre op 
med al jordens ondskab – og det er faktisk en fantastisk god nyhed. 
Jesus siger hos evangelisten Lukas: ”Mennesker skal gå til af skræk og af 
frygt for det, der kommer over verden ... Men når disse ting begynder 
at ske, så ret jer op og løft jeres hoved, for jeres forløsning nærmer sig“ 
(Luk 21,26.28).
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