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Dr1tt '11/t b1tftr. »GUD OG FORNUF1'EN« er pd rmgtlsk 11dko111111e1 1 
fltrt oplag. Dr1 bar b'"ll' 1/or 1·thig11tl1t og k/arheJ 011er 111a11gll tmg 1 

G11d1 11rJ og Jt't, 111 n11 rr 1·1J1111 ul pJ jordt11. 
Og 1111 11r dtt 11Jgfrtmn 111Jer'1gt ••t1ke og h•11. al ogsJ tle11 /ortl1ggmJ" 

Janski 11Jga11e 111J blii-e 1il ligt sJ stor hit1/p og op/ymi11g for Jawke lllsere. 
0111t'llJ Ju f illdts m Bibel i de flnlt hjem, er Jm 1!1111 lidet /11u og for· 

11Jet. Om detlt hllfle k111mt h;.,/pt Iii at /11U1 op for 1krifttT11t og for 
G'11J1 store frelse1pla11 i Krist111 /es111, t·illt 11i 1111re lak11emmeligt derfor og 
f•lt, 111 Jet opfy/Jer sit formdl og il:kt er 11J11nJ1 forgt111es. Vi •nsker tfl· 
h11er l111er rig 1•el11gnelse i 1111J1tt! 
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KAPITH I 

\ "EJEN (;D Al<' DEN ~ . .!ERV A:RENDE TRiENGSEL 
Dersom Jer nogensinJe i verdenshistorien har vzret en tiJ, h\'or en rolig 

og fordomsfri omtankc har ,·zrct plkr~vct al Jen enkelte, st er det nu. 
Men en nok sl forstanJig omtankc kan dog ikkc give nogcn et lx-standigt 
hlb. Jersom iornulten ikkc: bar en fast grundvold at byggt· p4. I vore Jage 
synes \'erJen hJbl0st at drive omkring pil Je menncskelige hdenskabers 
stormfulJe hav. Jesus foruJsagJe :illcreJe en saJan tids komme som denne. 
Han sag.le: »P:\ jorJen skal mc:nneskenc aengstes i fortvivl<:lse over haveb 
og oolgt·mes bruscn«. Luk. 21 :2'1, nlr Jc s<:r !rem mod Jct. som skill overg! 
jorJen. 

Gives Jer nogen udvej? 
Dette sp0rgsm!I er pi .illcs lxb<:r og i .illc: taenkcnJe menneskers hjerter 

over hcle vcrJen. Gives der nogct, hvorpil vi kunnc hyggc vore forh§.b. 
ningtr om b<:Jre tiJer ? 

Bibelen - en llikker grund\·old. 
I dc:nne n0dens tid for verden foresl5r mange prredikanter rtligionc:n som 

en sikker trost for de lidcnde. Men. om religionen kan vise vej uJ af uvis· 
hedens urolige hav til en stille og sikkcr havn, h\•ilken religion skulle vi 
s§. venJe os ti) om hjzlp? Vi tror, .it Jet kun er vc:J hjaelp af Bib,Jem sand· 
hi:Jer. at menneskenc hn fiodc en l0sning pl den nuva:rt·ndc forvirring og 
uro. og det et fra Jette synspunkt, vi bchandlcr c:-mnet i dcttc skri(t. Dog 
ml vi her skein<: mellem Bibelens r<:ne lzre og d<:n almindelige teologis 
mrerkclige teorier, hvilke altfor o{te g!r under navn :.1f kristendom. Vi m! 
ikke vcnte :.1t g0re fremskridt uden at pil.vise nogct af den ovcrtro og vildfa. 
relse, som Jcr findc-s og Ja forkastc Jenne og overferc den rcnc lzres cnkle 
prinriper pil. \'Ore Jages problemcr. Og da alle kristne p!st~r. at Bibelen 
t;C sanJhcJcns kilJc, og grundvolJen for al fornuftig ta:nkning, ber vi d:i 
ikke g0rc: \'Ott allerbeJste for at und<:mige, h1•aJ Bibel en t·iriulig J~rer? 
Om vi i Jenne undersegclse af sandhcden kommc:r til at fratagc Dem nogle 
cllcr man~c overl~veredc opfattclscr, og Jct synes, som vi ubarmhjertigt ville 
rykke dis:w:- ovcrleveringer f ra Dem, s! tror vi ikke. at Jette vii forstyrrc: 
Deres tro p4 Bibelens evige sandhcder. Oct g0r det ikke. 
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I ~amme gr;.1J som unyttig ovcrtro forl.1de5 og crstattes med pllidtlig 
sandhed og fornuftig tankcgang, i samme grad overgb vor tro foa usik
ker lettro til en mtre og mere tr0stcrig virkelighed, og Bibelens indhold 
Ur en ny og sunJere betydning for os. Og hvor tr<l'nger vi ikke idag til, 
at \'OT tro hv1lcr pi en f.ast grundvold af fornuCt og sandhed, 1hi vi stir 
,,mdelig ovcrfor mange forvircede spergsm!I. 

Udviklingsl.rrcns tilhat'ngere mc:ncr, at siden den forstc: ubetyddige begyn· 
JelS(." af vor planets civilisation h.ir vi stadig gjort fremskridt. Mange 1 vor 
tid pc:ger pralende p1 de vidunderlige opfindelser og opdagelser i denne 
»hjcrnens tiJsaldc.-r«. Dog vor hejt <i\'iliKrcde verden stlr ansigt til ansigt 
med Jen ubestriJclig<.' sandhed, at d<.'n ha.stigt nzrmer sig d<.'n ful.hta::n
Jigc.- underg.angs afgrunJ. Med al vor video cc vi ikke i stand til ;at bevare 
.let hejc kulturstade, som vi troedc, vi havde opnlet. 

Dct c:r ikkc muligt lal'ngerc at forhindrc, at kendskab til disse fcygteligt: 
kenJs1tcmingt:r tra:ngcr ind i folkcts lx-vidsthed. J\lvocligc statsma:nJ p1-
pc:ger !bent. at Jet er n0Jvcndigt at forctage Jr;istiske skriJ1, decsom dvili
~ation<:n skal kun11c reddes. Frc.-mstlcnde religiese lcdcre af alle bekenJel
ser forkynJ<:r .idvarcndc. it om ikke folket nu tllcc snart vcndcr tilbage til 
Gud, vii dc:t meJforc, at hele verden styrtes ud i Jct mest frygteli~e ox 
_,dclal'gl'enJe k;.1os i menneskehcdcns histotie. 

Den rette Imming. 
Da vi indscr det tvivlsomme i, at menneskelig Jiplomat1 alcne k<U\ af· 

vc.-nJc den kat;astrofe • .som n.rsten alle forstlr naecmcc sig, vii dct vaerc pl· 
kracvct at (indc cn lesning. som ikke kan uJskydes ellcr afvises, dcrsom vi 
sk.al h.1111: hlb for Jen nzrmerc cllcr fjernerc fremtiJ. Medferer alle dt' 
forskellighedcr i troen, som C:f r!Jcnde blan(Jt de kristne, at vi ml opgive 
vo1 tro pl, at .Bibelen iodcholdcc svar pl de mange spergsmll, som nu 
traenger sig ind pl verdcn ? 

Vi tror det ikke. 
Ml vi dutte, at Jen store visdom som frcmbragte utallige bdlioncr him

mcllt~<:m<:r og bragtc dcm til at bevaegc sig med usvigelig nejagtigheJ og 
uden ophec i deres fastbgtc baner, at dct slculle mislykkes for Ham at 
~kabe en slaegt af fomuftige va:sencc, som kan vcdblive at eksisttrc ht'r pl 
Jenne lillc planet under forhold af usvit'kkc.-t og uforstyrrct frcd og lykkt'? 

Fornuften svarer: »ncj«. 

• Komme dlt rige«. 
Da Jesus var her pl jorden, forldarede han sint dis<iple den encste mu

ligc vej til verdensforbedring. Han sagde: »I skulle bedc sSledes _ .• 
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Komme d1t ri,<:e. ske din \01lje wm 1 h1mmclen s1lcdcs OJtSl pi 1ordc:n«. 
Gennem lrhundrder har .ilvocl1ge kri)tne gentagct dcnnc hen Ot. t!lmodi1tt 
'enret pl, at Gud skulle bcsvare Jen. 

Skal dcn nogensindc bli\'e bes\·aret? 
Denne messianske bon har ct meget .it1:jort indholJ. men "ii Jcr 1101:eu· 

)inde komme ct s!dant omfattende rii:te pl Jenne: g.imk jord) Vil Herren 
,;om svar pl denne ben nogensinJc opreltc en ny verdcns or.kn, ~om er 
grundet pl rct(zrdighcd og kzrlighcd? Hvis dctte er tilfzldel, giv~ d<'r 
s1 nogle te~n rt at dette \0clsignc,fe rigc er nzr? 

Hvilkc Jove krae\'es dcr, .lt \'crdcn skal adlrJc, nlr hc1tnrn »l.:ommc: 1lit 
Rigc<< bli\·er bes,·aret? Dctte er blot fl .if Je m.ingc 'P"r~smill. >om for 
nuften forlanger at U. klarhcd O\'cr, dcrsom vi ~kal kommc iii et tilfrcds· 
stilleode resultat '"C'd at di~kuterc dette "mne. ~om er af ~i ,·iF.tiJ: bctyd· 
ning for alle, der segcr en :;anJ .esning p;\ \"crdens nu,·.c·reodc n1~d -
.lcn JtudJornmelige lesnin,: af problemct. 

KAPITEI . II 

SKABEREN 0G HANS SKARNING MENNE:O:KET 
Vi foru.!sa:ttcr, 1.t en stor dcl a( \'Ore lae~ere allercde hAr tro p.t en intelli · 

~enl Ska.her cllcr i det mind~tc gernc villc udev<: en sldan tro .. .;om for· 
nuften kunne fattc. Anglcndc Jette punkt er Jet intcressant at viJc, .11 
frcmr.igende \'idenskab!.mrnJ i \"Or lid er ble1·et mer<' og mcrc ovcrfxo,·i~t 
om tih-a.-relsC'n .if en guddommclig intclligens o~ no,.:lc a{ .tern cr >=iet 1·1· 

.tc·rc og har bekendt dcttc for deres kollc1tcr. 
Vi minder eksempelvis om noglc or<I af dr. Mii-h.icl I. Pupin, Jcr i 1927 

Mev valgt til pra:sident for Jet Amcrikanskc Selsk.ih til Viden~kabt:n~ 
Frcrnme. Eftcr en samtalc med professor Pupm titcrcr Jen kendte \•idc:n· 
skabelige skribcnt Albert Wiggam ham og udtalcr: 

»Hvorsomhelst vidcnskabsmznd har udforskct univer~et. h.tr de: funJe1 
l~nbaringen a( ct sidcordnet prindp. og dette bc:sternmen<l<' OJ! sideoril· 
nede princip kaldcr jeg guddornmdig inrelligen~. Vi kan derfor ikkc unJgA 
at lcomme til den slutning. at der bag om alt findcs el bestemt ~tyrendc 
princip. som lcdcr fra kaos til .kosrnos, en ordncl verdcn. 

Vi st!r O\'erfor to mulighedc:r. Enten ml vi tro. at univehct med de~ 
skonne lov og orden simpelth('fl er resultatet a( tilfzlJige hzndclser, C'ller 
;ti det er resultakt af nejagtiJZ 1-•:.nt intelligcns. Jeg for min Jel ,·zlger 



at tro pl dct .sidcordnede pnncip, den guddommelige intelligens. Hvorfor) 
Fordi dct er enkclt og mere intelligent og den harmonecec med alle mine 
erfaringer. 

Den tcori, at fornuftbegavede skabninger .som vi 5elv <'Iler en lovbunden 
ordning .som himmellegemerncs be,·a:gelser skyldes en tilfa:ldighed, ligger 
udenfor min forstand. Og hvorfor skullc jcg antage en s!dan tcori, nlr jeg 
hver dag ser bevis p! en ledende intelligens? 
N!r vi ser st;ernerne bevaege sig i bestemte baner, dler et fr0 udvikle siJ: 
og voksc op til et bestemt trae, eller et barn voksc op til et fuldvoksent in· 
divid, kunne vi da tznke os, at ah dette skullc skyldes tilfa:ldigheder? Jeg 
kan det ikkc. 

Hvorfor skulle jeg forn.rgte en ledende intelligens bag alle de ordnede 
tilstande og forhold? For mig som vidcnskabsmand er dctte sclvfelgeligt. 
Det var ogsl i{ldlysende for profeterne for tre tusinde !r siden. Lige fra 
den primitive vildmand til den sterste profct har det altid va:ret en sclv. 
folgelig sag, at dcr bag alt dette befinder sig en fuldkommen intelligens . . 
Videnskaben har aldrig fondct nogct, som modsigec dette. Tvaertimod, jo 
mere videnshbsrn.iendene la:rer at kcnde naturens og universcts love, desto 
mere tvinges de til <it tro pl en intelligent Guddom.« 

Amen! 
Det vigtigste specgsmll for os blivcr da at undersege, hvocledes og i 

hvilken grad dennc intelligente skaber har 1benbaret sine hc·nsigtcr for os. 
i saerddeshed sin plan ang!ende mennesket. Bibelen giver sig ud for at 
vaere en s!dan !bcnbaring, og vi vii ud"ikle vort emne p! dette grundlag. 

I vore dage findes der en voksende tilbejelighed til at tvi\'IC pl Bibelens 
inspiration, men kristendom er s1 uadskillelig forbundet med Bibelcn, det 
Gamle og dct Nye Testamente, at dersom vi forkaster denne bo~ eller be· 
naegter dens p!lidelighed, kan vi ligesl godt opgive al kristendom. 

Men nil findes der slvd indre som ydre beviser pl. at Bibelen er Guds 
Ord. Endog .skeptikere har indremmet, at i den udstrzknmg Bibelens ind· 
flydebe har gjort sig gi;eldcnde, har dtns moraliserende kraft forbcdret ver
den. /\( denne grund er Bibelen blevct kaldt »civilisationens fakkel«. Vi 
kunnc have undglet den nuvaerendc verdenskrise, hvi~ de styrent!e og men· 
neskene i alle landc trofa.st havde adtydt Bibclcn. 

En bog, som sUedes har fremmet det gode, og .som har hafl en velsignet 
indflydelse pl en stor del af verden igennem !rhundrcder, er i sandhed 
mere vzrd end en tilfaeldig lresning, inden den forkastes. Dt"sudcn er dee 
aldrig fremkommet nogen ti!fn!dsstillcnde forkluing pl mennt-skets op· 
rindelse og endeligc skaebne, alene Bibelen giver en ddan forklaring pl 
trods af udviJclingslzrens plstand om det modsatte. 
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Skabelsesbe"'tntngen i Fente Mosebog. 
Det er Bibdens bcretning om skabclscn og om syndefaldct i Edens 

Have, som har m0dt den staerkeste kritik Era udviklingslaercns side. Men 
gcnnem de sidste 1r har mange videnskabsmaend vist en tcndcns til at for· 
andre deres standpunkt i s1 hcnseende. I lret 1932 skrcv den franskc pro· 
fessor Rene Thevenin i en serie artikler i amerikanske aviser om mcnneske
slaeE:tens historic og alder folgende: »F0rcnd vidcnskabcn har nlet at gen· 
nemsege huler o;r. havbund, kan det pivise~. at der liAAer me1ten sandhc<i 
skjult i lcgendcn om syndefaldet«. 

Bibdens la:re om syndefaldct er, tror vi, mere end en »lcgende«. Dm er 
grundlagt pl den kendsgeming, at mennc~ket oprindcligt blev ~kabt fuld· 
komment og fik et fuldkomment hjem i Edens Have. Ud fra dette syn~· 
punkt vii vi fortsaette vor undersa~else. 

lfolgc Bibclen begyndte menneskeslaegtens tilvaerelse med to direktc 
\kabte individer. Adam og Eva. Er det rimcligt at antagc, at dettc er rig· 
tigt ? Ja, den nuvaerende befolkning pl jorden i dag tyder pl dene. Enhvcr 
ved. at menneskesla:gten stadig er vokset i antal gcnnem hele den histo· 
riske tid. Ta:nk p! hvilken folkernaengde Europa ville have haft, hvis Ame· 
rika ikke var blevet opdaget for 'SOO lr sidcn. 

Der behoves ikke nogen stor faerdi~hed eller tro for at udregne, at om 
vi begyndcr mcd den nuvaercnde befolkningstilv<ekst og bercgncr formind· 
skelsen i slaegtlcd efter slaegtled. ville vi til slut kommc til kun to perw· 
ner, o;r. det netop ved den tid, da vi stod \'Cd historicns bell)'ndclsc, og det 
forslc menneskepar ifolge Bibelen blev skabt. Deur .~ammen med det fa)c. 
tum at nye arka:ologiske opdagelser har afsl0rct en hojcrc civilisation blandt 
mennesker i historiens tidlige morgen end i de sidste tider. ud,g0r et godt 
bevis for lrov.aerdighedcn af skabelsc~bcrctningen i Forste Most·bog. 

Pladscn tillader ikke en videnskabclig an3Jyse af enmet. men vi Mber. 
at de, der er interesserede og i sa:rJcleshed s1danne som tvivler, vii studerc 
de virkelige kendsgerninger ang!enJe dennc sag fra et videnskabeligt syns
punkt hellere end at antage udviklingsl.rrcns ubekraeftede gaetva"rker. 

Mon dct skulle vaere sl svaert at tro, at den sammc store magt og intclli· 
gens. som har frembragt det vidundcrligc univers, som videnshbcn har sl 
megct at sige os om. ikke ogsl kunne skabe det forste menneskepar? Der· 
sorn menneskct og andre livsformcr ikke er blevet til gennem den hoieste\ 
kraft og evne til at frembringe liv, sl lad vidcnskaben forkl.trc livets frem· 
lcomst pl nog~n andcn mlde. Fornuften siger os. at det er mcgl!'t lcttcre at 
omfatte og tro pl Bibelens skabelsesberetning og fee. dctte udgangspunkt 
udforske Skaberens hcnsigter med menneskeslaegten. 
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Eo romantJsk fremgaagsmAde. 
Den <'nkle forkl:mng i F"rste Mosebog siger os, at manden blev skabl 

ferst. men han fandt ingen meJhjaelp. Da blev Eva skal>I. Og ec mldcn 
11lamkclig? Har 1lcn mest opfindsomme romanforfalter i \·erden no,.;en· 
\indc 11·! ·~nkt en mere romantisk mlde med .11 skaffe sin hdt en brud end 
den . .SJ .1cr er givet os om moder Evas skabdse? Dcrsom Gud havJe magt 
ti! at skabe Adam ( og hvor slculle m<:nneskct vcl cllers vaere kommet fra. 
om ikkt> skabt a( Gud ?) • s1 nr Jct sikker< en let sag for ham at tage ct af 
mandcos rihben o,: dcraf skabe en kvindc. dersom Han val~le at gl frcm 
pl denne mldc. 

Og d forlaeller Bibdcn os om denne vidundcrligc have. som Gud til· 
vejebr:igte for hans fuldkomnc menncskcskabning. Efter at Gud nu havdt' 
~kaht mcnnc~ket. kllnne vi sikkc-rt ikkc findc noget urimdigt i at antagc. 
at han gav det er plssenJe hjcm. H\·orfor ikulle nogcn tvivle pi!. sand· 
fa:rJighcden i dennc fremslillins:. som kun fortaellcr os,. lwad cnhver vilk 
synes p.asscnde, OJr. en rimclig frerngangsmide under lignendc forhold? 

Ferste Mosebo~ ~igcr. at Gud skabtc mcnncskcv.rsencr til at levc p! 
1orden, ikkc i himlcn. helveJe ell<:r i skzrsildcn. Deres opga\'e var al lydc 
Skaberem lo'·· .it formerc s•s og opfylde jorJcn. Der blcv ikkc iagt noget 
til Adam o~ Eva om at forbcrcde sig pl at n1 himmelen. 

LaJ os i vorc bestril'bdscr for al i;:l till>ai;:c ti! de grundlzggendc kcnd~· 
gctnin~er antagc. at dct guddommcli11.e form!! at fl jorden opfyldt og 
underlagt mcnnc:skct \'ar blcvet foldfort nctop, som GuJ bef.alt'Jc. Hvad 
ville dcttc da led<! til ? Som folgc deraf \'tile den menneskcli11:e slaegt gradvis 
voksc i ant.ti, som Gud havde p.tbudt, men Jen oprindelige Edc:ns Have 
ville da snart blive altfor lille, op. del ville b) i,·e n"dvendigt at udvide den~ 
gril'nser. 

Den guddommeli11.e bcfaling v.ir at >>0pfylde« 1orden, ikke at overfyldc· 
Jen. Guddommelig visdom og magt vii ~ikkert vzrc i stand Iii at bring<· 
slz11.tens forplantning iii opher, nlr dct tilstraekkclige antal er blcvel foJ1 
til at udg"re jordens bcfolkning. Skullt' Jcr findcs nogct ulogisk cllcr uri!'· 
tigt i <:n sldan plan? 

Er dC't ikke fornuftigt. og akkurat hnJ vi kunnc forvcntc .tf en \'IS op. 
kzrlig Skaber? Men for at danne os cl kl.ut billede af storheden i dcl 
hde. er Jet n&d,·endigt. at vi bcfricr \'ore sind fo. Je fry~lclige sc~ncr al 
lidelser o~ rzdslcr, som nu rullcs op for os. Del faldne menncskc~ sel· 
viskhcd har forlrsai;:ct alle de !iJelscr, som finJcs i \'erdcn i J.i.g. S3J.i.nne 
lidclscr ville have vzcet ukcndtc, dersom menncskct var forblcl'et i bar· 
moni med sin Skaber. 



Og deden ! Ogs! denne havdc: vaem en ukcndt c:rfaring for mennc~ke
slzgten. Modc:rnc: viJenskab indr0mmcr, ;it levc:ndc: cellcr ville vzrc i stand 
til at forny sig selv pl ubestcmt tid, dersom de kunne blive anbragt i fuld
komne omgivelser. D0dcn kom som felge af synd. Og med d0den folgte 
lidelser, sygdom og sorg. 

Prev at danne et klut billedc: ;1.t en fuldkommen menneskeslzgt helt fri 
for selviskhc:d, sygdom og d0d. Skulle en sidan tilstand ikke vzre 0nskc:lig 
over alt og af alle ! Men, vii du sige, hvorfor spilde tiden med at taenke ovc:r 
nogct, som, sk0nt det c:ngang var en mulighed, nu for altid synes at vaere 
forbi ? 

Ee en ddan mulighed for bestandig udelu.k.ket? Bibelen svarer: »Nej«. 
Den guddommelige plan for genl0sning og genoprettc:lse gennem Kristus 
garanterer det, som kunne have vzrc:t, men som cndnu ikke er. Dct er 
gennemforel.scn af denne guddommc:ligc: plan for menncskeslzgtens gen
losning, som apostelen Paulus taler om i Efc:serbrevct I :9--10, det lyder: 
»Jdet han kundgjorde os sin viljes hemmc:light'd cftc:r sin velbehagelige 
beslutning, som han havdc fattet hos sig sdv, for at oprettc: en hushold
ning i tidernes fyldc:, nemlig at sammenfatte alt i Kristus, dct som er him· 
Jene, og det som er pl jorden i ham«. 

Kapitel Ill 

L0FTETS BUE 
For at U den rette opfattelse af Gud er dct forst og fremmest n0dven· 

Jigt at borttage de tzttc tiger af ovc:rtro, som har Uet s! mange til at miste 
troen pl Gud og pl den bog, der fra gammel tid har vzret anset som Han's 
sandhe<lsord. Dc:tte er ikke nugen Jet sag at g0rc, men vi h!ber, at dennc 
fremstilling \'il blive ~n god hjaelp dertil. 

Det er ikke alle, der kan godkendc Bibclen som en virkelig sand beret
ning om menneskc:slzgtens oprindelse og endelige skzbne, men alle burde 
i det mindste blive interessert:t gennem det fornuftige i dens enkle, kort· 
fattede frcll'stilling om emnet, olr denne fremstilling kritisk analysercs, 
isaer nl r ;>I tradition og fordom er blcvet fjernet fra dens enkle og lige· 
fremme beretning om denne sag. Hvad siger Bibelen da om mennesket, 
efter at dens bcrc:tning er renset for al overtro og alle menneskelige anta· 
gelser? 

Den fort.eller, at Gud efter at have skabt vore t0rstc: fo~ldre, forkyndte 
for dcm, at de J>visselig skulle d"((· dersom de overtrldte hans lov. »Pl den 
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dag du zdet dera(, skii.l du vissclig decc. Ferste Mosebog 2: 17 ( engelsk 
biheloversaettclse). Dette syncs at vzre meget enkelt og klatt. 

Men er det sandt? 
Ja, denne erklatring givet for sl lang tid siden til mcnneskeslzgtcns forste 

forzldre, bekneftcs i Jag af milliarder af grave og a( en endnu decnJe 
verJen, der altsammen vidner om den dystrc sandhcd i dcnnc klart ud
talte lov. 

Pl dette punkt er det i det mindste tydeligt. at Ferste Mosebog et i 
overcnsstemmelse med en virkclighcd. som ikke kan bestride'$. Dctie at 
Adam ikke gik ned i graven pl den dag, da han ovcrtrldte Guds lov, er 
ikke et bevis for, at dedsstraffen ikke var bogstaveligt mcnt. En nejagtigere 
oversztttlse a( den hebra.iske tekst i>decnde skal du de« viser, at dedspro· 
cesscn straks skulle begynde at trzde i kraft, til Jivet helt og holdent var 
udslukket. 

Og deter just, hvad der skete. 
Men noget andet skete ogsl i Edens Have. Fra en anden, end fra Skabc-· 

ren, kom dcr forferende ord ti! moder Eva. >>/ Jkal alJeles ikke' dt1«. Denne: 
listige antydning, at Gud skulle have lejr.t for sin menncskeligc skabning 
)iges at vzre kommet fra »slangcn«. 

Fire tusindc lr scnere- fastsllr apostelen Johannes, at den gamle slangc 
var djzvelen, Satan, og viset, at han hat vzret aUe folks store bcdragcr. 
Sc Abenbaringen 20:1-3. Vi har nu to mod hinanden stridende erkJz. 
ringer. »Du 1kal vJJselig dt1« I Mosb. 2:17 og »I skal vissclig ikk~ de« 
I Mosb. 3:4. Den forste af disse erklzringer er blcvet bckrzftct a( kends 
gcrningcrne. Dedcn er i sandhed en virkelighcd, om hvilken B1bden siger: 
»DC' d111dc: vcd aldcles intct«, og »i dedsriget, hvor du glr hen, kan man 
ikkc .irbcide eller tatnke, der er der hverken kundskab cller visdom«. Pt~d . 
'):'i.I 0. 

Det store bedragerl. 
Men hvordan er det nu glct med djzvelens erklrring »I ska! visselig 

ikke d0«. Er den glet i opfyldclse ned igennem tidetnc? JC$uS crklzrer om 
Jen gamlc slange, at han er l"gnens fader. Om dcrfor be-retningcn i F0rstt' 
Mosebog er sand, og Jesus vidste, hvad han taltc om, s1 kunnc vi forventc, 
at Satan ville fremkomme med bedragclige beviscr pl. at der ikke fandtes 
nogen deJ, og da Abenbaringsbogen sigcr, at den gamle slange har bedraget 
alle folk. sl ml vi forvente, at hans bcdragerier er blevet almindclig ud· 
bredte og antagne. 

Finder vi nu, at dct forholder .sig slledC'$? 
Ja, skent Satan be$tcmt $agde, at de ikke skulle de, hvis de spiste af Jen 

forbudte frugt, sl er Adam og Eva og a.lie deres eftcrkommere alligevel 
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dode, det blev dcrfot nedvendigt for Satan at (inde pl noget ydcrligere 
dcrom. Dc:t er forstleligt, at han ikkc ville fremtr.rde og bekende, at han 
falskelig havdc anklaget Gud for at viietc en l0gner. Dcrfor tog han det 
endnu mere uhyggelige skridt, idet han forferte menneskenc ti! at tro, at 
hvad dcr syncs at va"re d0d, ikkt var det, men kun en overgang til en anden 
form for liv pl et h0jere eller lavere trio. Og pl grund af en iboende frygt 
for deJen. som skjuler sig i menneskcnes hjertcr, har hele menneskeslll'g· 
ten foretrukket at tro legnen - »De' findn ingen J, J«. Gennem dette 
store bedrageri er menneskene kommet til at tro, at d0den er en vcn i stc· 
dct for en fjende, og det pl trods af Bibelens erklll'ring i l. Kor. 1 ~:26 
»De11 Jid;te f iende, Jom tilintelg#res, u d#dm«. 

Der gives irnidlertid ct herligt Mb om fremtidigt liv, ikke pl grund af 
at menocskct ikke kan de, men om dct end dDr, vii det blive opviekket 
fra deden. 

Men hvorledes kunne vi bestl ind for Skaberen, hvis hans love: bliver ovcr
trldt? Hvilken grundvold gives der for h!bc:t om en ny lejlighed til at opnl 
Guds gunst og til at kunne nyde evigt liv i fold.kommen lykkc? Vil Gud 
ophaeve dmlsdommrn over os, blot fordi vi lover at forbedrc os hereftoc? 

Bibelen indeholder en tydelig og klar fremstilling a( Skaberens plan, 
gcnnem hvilken den fortabtc sla"gt vii fl en lejlighed til at vcnde tilbagc til 
ham, men dersom vi skat n! ti! erkendelse af dettc, er det nedvendigt, at 
vi glr frem med stor forsigtighed. Da det er tydeligt, at vi aldrig vii f! vort 
spergsmU tilfredsstillende besvaret gennem den traditionelle tcologi med 
h!b om derigennem at findc et fotnuftigt grundlag for tro og tresterigt hlb, 
sl lad os rette vor segen til Bibelcn sch·. Hidtil har Bibelen vist sig at vaere 
i overensstcmmelse med velkendte og grundfaestcde sandhedcr, s!vel .som 
med fornuften, og dette giver os tiltro til den. Er det da ikke rimeligt at 
vcnte, at Bibelen skulk indeholde en tilfredsstillende lesning af hele dett<.' 
vigtige problem om menneskehedens endelige skrebne? 

Af F0rste Mosct>og 3:1 ~ fremg!r det, at Skaberen allerede fra begyndel· 
sen havde i sinde at gore noget mere for menneskeslaegten end at demme 
den til deden. Han lovede, at kvindens szd til sidst skulle knuse slangens 
hoved. Dette lefte er unaegtelig svaevende og ubestemt, men i lyset af viderc 
guddommelig lbenbaring er dct pl en vidundcrlig m!de fold af mening. 

Vender vi os nu ti! et a( de sidste kapitler i Johannes Abenbaring, det 
tyvende, sl finder vi her, at apo~telen Johannes forklarer, at han i et syn 
s! en ma:gtig engel ko.rnmc ned f ra hi mien og gribe den gamle slange og 
binde ham for tusinde lr, for at han ikke mere skulle forfere folkeslagene. 
Dette et en profetisk beskrivelsc af opfyldclsen af det ferste sv~vende 
lefte i Ferste Mosebog 3: 1 ~. at »kvindens satd skal .senderknuse slangens 
hoved«. 
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Med andre ord i dctte hejst .symbolske sprog forsikrer Skabcren os om. at 
vore ferste fora:ldres synd ikke for cvigt ska! resultere i ded for menneskc· 
slot"gtcn, men at der skal komme en sikkc:r hja:lp til hans egc:n tid og pi 
bans egcn mlde, og at slangcn selv ska.I s0ndcrknuscs. 

Slledes har vi nu frc:mstillet de to yderste punktcr al den a.f Gud givne 
l0ftets bue, le(tct i ferste Mosebog, at slangens hoved ska! senderknuses. 
og at Johannes Alcnbaring forklarcr, at denne samme slange skullc blive 
bundet og til slut tilintetgjort. Men lad os ik.ke stl stille her men forts.zttc 
vor undcrsegclse a( den hellige skrift i hlb om at finde flere sider an· 
glendc, hvorledC$ Satans dedbringendc vaerk i Eden .skal (1 ende, og hvor· 
dan den menneskelige slzgt skal (1 dct tabte paradis tilbage. 

Guds lefw til Abraham. 
!Jet 'i forlader skuffelsens S<"encr fra Eden, gAr vi frem til Abrahiuns 

tid over 2000 Ar senere. Fra dcnne periode og fremefter er det ikke laengerc: 
nedvcndigt at antage d mange af di.sse ting ved tro. Arkzologemc: hat for 
kort tid sidcn udgravet Ur, Abrahams fedested, samt forskellige ruiner fra 
fortidcns Kanaan, hvilket fastsllr, praktisk talt, cnhver detaille af Bibelens 
historiske bcrecning om hcle denne pcriode. I lysct af disse opdagelser er 
dct nu crkendt selv af skeptikere, at Bibclen absolut ikke er en samling 
fabler, slledes som de fleste cngang var leJet Iii at lro. 

J>Og i din sa:d ska! alle jordens slzgter velsignes, fordi Ju herte min 
rest«. I Mosebog 12:1- 3, 22:18, 28:14. Sencre hen, da s0nnen Isak vok· 
sede op ti! en mand. gentog Gud dettc: lef1e, som han bckrzftede med en 
ed. Men Abraham dede udcn at se dets opfyldclse. Leftet blev givet vidcre 
Iii Isak og scncre til dennes s0n Jakob. Jakobs rldre broder Esau solgte sin 
ferstc(edselsret til Jakob for en ret linser. 

Til sidst nlcde Jakob afslutningen pl sit byrdcfuldc liv, udcn at Guds 
lefte til ham blcv opfyldt. Pl dedsscngcn ovcrgav han dette kongespir ti! 
sin s0n Juda. Pladsen tilladcr ikke en unders0gelse af de mange sammen· 
hzngende lefter i det Gamle Testamente, som udvider det oprindelige l0fte 
ti! Abraham. Kun ska! det siges, at i alle dissc lefter sl jederne hen ti! een 
stor personlighed »le\"en af Juda s1amme« - som de plejede at tale om 
som den kommende Messias. 

Oen overordenllig store indflydclse f ra Jissc fortidens lefter har vzret 
den kraft, som har adskilt det fortrykte og forfulgte jediske folk fra den 
evrige menneskeslzgt gcnnem mere end fire tusinde lr. Jederne af i dag 
er et levende bevis for virkeligheden i Guds handlemlde med dem og for 
virkcligheden i hans Mbefulde lefter ti! dem som vzrcnde hani udvalgte 
folk. Mange af disse lefter er imidlertid endnu uopfyldte. 
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· Den )o,·ede Messias . 
Ved riden for Je~u forste komme \'.tr <ler man,i:t' j0dc1. iier ,·entede den 

lznJ:e lo\'ede Messias's komme. 011, Jer forrzlles os. at dA hyrder vogtedc 
Jeres hjord pl Judza~ marker, s1 Je en nat pludsdil'? ct <wcrnaturligt Ir 
og herte samtidig u~dvanlige sremmer. 

»Utroligt fantastisk«, siger du? 
Lad os huske, al om Bibelen er, hvad den udgiver $ig for al 'am.• nemlig 

en !benbaring a( Skaberens hensigter mrd menneskenc~ horn. da er det 
ikke svzrt at rro. at den alvidendC' og almz~tige Skaber. der har Crc:mbragt 
alle de andre srorsUede ~kabervzrker, ogs! har skabt man~e for~kelliF,<' 
dag~ lndevzsener pl er hejere tilvzrelsc:splan end menneskcts. Op. om han 
ville, ar englene. \'Cd en sldan vigtig lejli~hed som Frcl.screns fed~I. skulle 
trzJe i forbindelse med mmncskene, d \'ar det meget let for ham at lade 
•let skt>. 

Dertc: var just. hvad han gjorde. 
Gennem en maegtig engel sagdc han til h)·rderne: »Fryglt'r ikke, thi se. 

jeg forkynder eder en stor glzde, som skat vzre for IJt·J, folket. Thi eder ec 
i dag en Freiser fodt. som er den Herre Kris/111 i Davids by«. Lukas 2:10,tl. 

Ordet Kris111s er den gr.rske gengivelse af det hebrziske ord Messias. St. 
lede$ bered denne engels budskab simpelt hen, at ,·erdens Messias, som Gud 
for sl lznge siden havde lovet at st"nde. nu virkc:lig var ble\•et fodt, og i 
sandhed skulle blive verdens Freiser. Af den grund var det gode nyheder 
(engelsk bibelovers:.:ttelse) for a/le folk. alle jordens sl:.:gter ~kullc blive 
vetsignct pl grund at hans fedsel. 

Men hvorledes skal /'1111, Mt11ia1. bl1ve verden~ Frd~er? H'·ad ind~ 
fatter denne velsignelst", som han ska I give alle? 

Som vi allerede har set, tabte menncskeslzgten i EdC'n rcttcn ti! at !eve 
e-vigt p! jorden. Og om ded i virkeligheden betydcr d0d, stdan som det 
tydeligt er tilfzldet, s1 syncs der ikke at findes nogen vej for nogen af o~ 
til at blive frc~lst uden vt'd at blh·e bcfriet fra dedsdommen og derefter 
~enoprettet til livet. 

Fred pa jorden ! Hvomi\r ! 
Men hvorfor der menneskene fremdcles, endskent Frelseren Messias kom 

Iii jorden for snart to tusinde 1r siden? I hvilken forstand er han verdens 
Freiser? Dcrsom der ikke er nogen evig pine, fra hvilken menneskcne be· 
hever at frelses, hvorfra og hvorledes frelser Messia~ da verden? Og vii 
verden blive meget forskellig fra nu, nlr den er frelst? 

Alie erindrer den smukke musik og de hejtidelige przdikener om julen 
i aHe kristenhedens kirker. »Fred pl jorden og i mennesker velbehag«, er 
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det budskab, der lyder hvert 1r fra alle sider. Men er det 1kke en kends· 
gcrning, At denne forkyndelse hidtil i hovedsagcn er blevet tomme ord ? 
lndeholder ordene »Fred pl Jorden« meget for en deende soldat ? 

De bekendcnde efterfolgere a( Jesus af cen nation dra:ber i krigstid de 
bekendcnde cftcr(elgere af Jesus af en anden nation og kaldcr dette deres 
kristnc pligt. Dersom de er tro i at udeve dette, vii de glaedestrll(.'nde medc 
deres slagtede udenlandske bredre i himmelsk lyksalighed ? Er dette den 
mlde, pl hvilken profetien om »Fml pl Jorden« vii blive op(yldt ? 

Vor fremstilling bar endnu ikke giw:t fyldestgerende S\'ar pl disse vanske· 
lige spergsmll, men lad os g1 vi<lere i vor undersegelse af Skrih(.'n for at 
se, om Bibelcn ikkc fuldt tilfrcdsstillendc besvarer disse spergsmll. 

Vi har fulgt de mcssianske lefter fra dagcnc i Edens have og hclt ned til 
Jesu tid og har fundct, at dissc lefter har Uet sin opfyldelse i Messias, Me· 
stcrcn. Paulus forklarer dc:tte i Galatcrbrcvct 3:8,16, hvor han klart og 
tydeligt har stadfaestet, at Jesus var den lovede Abrahams saed. 

Johannes Deberen sagdc om Jesus: »Se, det Guds lam, som borttagcf 
verdens synd«. Ved den tid bekcndte Johannes lbenlyst Jesus som vaerendc 
den lovcde Mcssias. Imidlertid blev Johannes scnece kastct i (aengsel, og 
mcdens han var der, begyndte h:m at undre sig over, om han muligvis havde 
tagct fejl. 

Han sendte da bud til Jesus og lod spergc, om han virkclig var Messias. 
hvortil Jesus gav et mcget interessant svar. Jesus sagdc til sendebudcnc, at 
de skulle plminde Johannes om, at han helbredte syge, gav lamme deres 
ferlighed, s1 de kunne gl, gav blindc deres syn igen og devc herclsen. Olot 
vcd visse lcjlighcdcr opvakte han endog dede. 

Jesu gerolnger opfylder profetter. 
Hvorfor svarcdc Jesus Johannes pl denne ejendommclige mldc ? Han 

svaredc sllcdes, fordi dct var forudsagt i profetierne, at ban nctop skullc 
gerc disse gcrninger. Derigcnnem blev Johannes atter forvisset om, at Jesus 
vu Mcssias. Og det var ikke alenc Johannes Deberen, dcr blev imponeret 
over dc maegtige gerninger, Jesus udferte, dct var dcsuden helt naturligt, 
at mange andre pl Jesu tid ogsl skullc blive ovcrbeviste om, at han var 
Messia.s, og at tiden naerrnedc sig for oprettels(.'n af det lzngc lovcde mes· 
sianske rige, som skulle blive en velsignelse for Israel og gennem Israel for 
hclc verden, for allc Jordcns slaegter. Folkct blcv til sidst s1 begejstret, at 
de ville gerc Jesus til kongc og ogsl udrlbe ham dertil, den gang han red 
ind j Jerusalem pl ct aescl. 

Fem dage dcrefter indtraf imidlertid noget, som forvirrede disciplcne 08 
andre, som trocdc pl Jesus som Mcssias. De religiese ledere pl den tid var 
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hlcvet m1mndeligc over den folkcgumt, hln n0d, hvorfor de ,lannede en 
ummensva:rgelse mod ham, greh ham og indledte en ulovlig rettergang, 
,f0mte ham til d0den for til sidst at korsfa:stc ham som en misd:eder. 

Hvad beted nu alt dette ? Hvordan kunne dct vzrc, at han, som skullc 
,·.rrc hclc jordens konge. skulle fzngsles OJ!, kors(aestcs > En s1.lan vending. 
~m sagcn havde taget. stemte ikkc ovcrens med disciplcnes opfattelsc af 
Messias"s opgave, at oprette et rige, vzre konge over det 01, bcfri folket. 
Hvor stor mltte ikke deres skuHelse have \·zret, nlr deres forh!bninger o,:. 
forventninger slledes blev sUet ned? 

Trc dage derefter var to af Mestcrens modlose disciple p1 vcj til Em· 
maus, <la der pludselig kom en fremmed og sluttede sig til dcm. 0:1 han 
~t at de var bedrovC'de, spurgte ham dem om grunden dertil. De fortaltc 
ham da om de lildragelser. ~m var indtrufne i de seneste dagc Ott fortalte 
ham. hvor bittert. de var blevet skuffet med hcn~yn til deres forvcntninger 
om dc:n store prof et fra Nazareth. 

Hvorfor Jesutt dooe. 
Denne' frcmmcdc, ~m i virkeligheden var den opstandne Kristus, be· 

nyttcde lejligheden til at forklare for dcm, hvorfor han dede, at hans dl'!d 
var forud kendt og forudsagt a( den himmelskc Fader, og at den var cn 
ned,·endig forudsictning for de lovt'de velsignelser, .som skulle komme 
gennem det mmianskc rige1t herlighed. 

Efter dette forkyndte disse to disdple for andre, hvad de havdc erf.uet. 
de sagde: »Brzndte ikkc vore hjerter i os, nlr han taltc med os p! vejen 
Ott udlagde skrifternc for os?« Vist fandtes der s:od grund for disciplcnes 
glaedc. Nu forstod de, at Mesterens dod ikke var en tragisk fejltagelse, :\Om 
de havde troet. og heller ikke var den t't bevis pl. at han ikke var Messia~. 
Til sidst kom disdplene til fontlelse a(, at Jesu dod var en absolut nedven
dighed, for at menneskeslzgten kunne komme i besidddse a( evigt liv, som 
Gud havde lovet. 

Senere hen forklarcde en af disciplene. at Jesus fer sin mennesketilvzrelse 
havde vzrct kendt og benzvnt som »Ordt l« (grzsk »lnKoJc<) Johs. I :J.M. 
Det var denne Logos ellcr Ordet, som blev ked med den opgave for ejc 
at de som en modsvarende pris, genlesningsbetaling for Adam og den i ham 
dtadsdemte slzgt. l. Tim. 2:~6. Rom. ~:12. 

Ved at ignorere eller fortsztlig delge den rctte mening i dcn graeske 
tdcst, har over~tterne fut det til at se ud, som om Logos eller Ordet var 
Skabcren sclv. Men en rigtig overs.;iettelse af teksten afsl0rer den kends· 
gerning. at Logos blot var en gud, eller en mrgtig person, medens Skabe
ren benzvncs Guden, den hejeste. den almaegtige. 

l!'i 



Apostden s1ger os, at »Logos« var Jehovas redskab 1 skabclsesva:rket. 
gcnnem ham er alt blevet ti!, og uden h3m er intet blevet ti) af det, .som er. 
Uden tvivl er det p! grund heraf, at flertalsformen os o,:. vor er brugt i 
~kabclsesberctningen i F0rste Mosebog. »Lad os gare mcnnesker i vort hil· 
lede og efter 11or lighed«. Kol. I :l ~-17. l Mos. I :16. 

Bibelen siger, at Fadercn og Sennen er eet, men det er ganskc !dart, al 
dcr hermed menes, at de er eet i vilje og hensigter og ikke, at to pcrsoncr 
er een per.son. Jesus bad, at denne samme <:nhed mltte rlde mellem ham 
og hans efterf0lgere. Se Johs. 17:20-23 . 

.At Jesus ikke betragtede sig selv som ecn person med FaJcrcn, cllc:r al 
ban va.r sin egen fader, frcmglr tydeligt .if Je$U ord. da han udtalte: >~Fade· 
rcn er sterre end jeg«. Joh. 14:28. 

Disciplene vidstc:, at syndens Jen er doden - ikke et )iv i pine - og 
derfor var det let for dem at forstl, hvorlcdes Jesu ded - ban som blev 
ked - kunne bctale ~traffen o,.: !hnt• en vei tilba~e til harmoni med Gud 
og slledes til liv. 

Men fer pinsl!n \'ar der nogct, Jer var ganske uforst!eligl for dem an· 
g!ende hele sagen. Sk0nt de nu vidste, at Jesus, deres Mes&ias. var opstlet 
(ra de d0de, sl de ham alligevcl sja-ldcnt og til sidst forlod han dem 
.1.ldeles. Hvor m:1trkcligt. Da de siJste gang traf sammen med ham. bad 
han dem om at t0ve i Jerus:ilcm, fordi de skulle modt:tgc yderliRcre vej· 
ledning genncm den hellige !nds phirkning. Disse omstaendi~hcdcr m!ttc 
afgjort synes megct ma:rkelige for dem. Oct var en undcrlig frem,tan~smidc 
a( een, de vedvarende troede pl som den lovede Messias. 

Det var ikke alene disdplene, som for en tid blev forvirredl' over deo 
uventede vending ,sagen havde taget, men ogs1 mange andre har sencrc 
hen misforst1et sagens virkclige mcning og derfor udbredt fejlagti~e for. 
tolkninger. Dersom Jesus ikkc \'at kommct for at oprette ct hogst:ivclig• 
rige p1 jordcn, s1 mlttc det vaere muligt J.t finJc en anden grun<~ for ham 
komme. Det syncs Jc:rfor logisk for mange, at hans komme, d0d, og op· 
st.-ndelsc: hnde haft ti) hcnsi1tt at frclse m<'nncskenc fr.i »hd\·cJe,« pine til 
et liv i himmelen fra deds0jehlikkct. Men Messias skal oprctte ct rip.e r.i 
jorden til GuJs he~temte tid o~ da vdsi,.:nc .1lle jordens •l.i::~trr. ~011\ \j 

nu skal se. 
Efter at t:rnkende mennesker mere og mere har \'endt sig bort ( ra den 

m0rke middelalders opfattelsc af pinela-ren$ Gud. 0n~kcr de nu at vide. 
hvorfor Jer er glet hcnvcJ to tusindc !r, sidt:n Jesu:> forlod sine disciple. 
og dog er \·c:rden a( i dag mere under selviskhedens kon trol OJ! har mindr<:" 
tro pl Jc~us end tiJligcrc sl~gter. Taenkende mmnc~kcr forunJrcr ~ii! O\'<r. 
hvorfor det glc s! langsomt med frelses\•;rrket, dersom Jesus havde haft ti) 
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hensigt at omvende verden og reddc den fra evig pine. Pl den anden side, 
dersom Jesus havde haft til formll at oprette ct rige pi jorden og genncm 
Jette velsignc mcnneskcne med liv og lykke, hvorfor er dctte ikkc aJlerede 
sket? 

Dersom Bibelen er Guds Ord, som vi tror, den er, ~ burde vi ventc at 
f1 disse og andre fornuftige spergsmll fuldt tilfredsstillende ~svaret. Men 
derfor skulle vi alligevel huske, at Guds veje er hojere end vore vcje og 
hans tank<:r hojere end vore tanker. Esajas ~'>:8-11. Dettc betyder ikke, 
at vi ikke skullc s0ge at udforske Guds tanker, thi ban bar indbudt os tit 
at )>rzsonnere« sammcn med ham. (Esajas 1:18 cngelsk bibdoverszttelse). 
Nlr vi modtager denne indbydelsc til tankeudveksling med Skaberen gen· 
nem hans Ord, st finder vi, hvad der tilfredsstiller sS vel forstand som 
hjcrtc. 

Kapitel IV 

ER KRISTEN OOMMEN MISLYKKET '! 
Et rigtigt svar pi dette spergsmll., hvorvidr kristcndommcn bar haft 

( remgang ellcr er mislykket, bcror pl t'll ret forstlelsc af, hvad kristendom 
er, og hvad Gud mente, den skulle udreue pl jorden. K ristus fremstillcs 
for os i Bibelen som verdens Freiser, hvorfor Jen fornuftigc slutning mt 
blive, .it Gud har bestcmt. at verden skal omvcndcs ti! ham og dledes 
blivc f rd st fra doden. 

Men henvcd to tusinde lr er g!et, siden Jesus kom til jordcn for at de 
for mcnneskeslirgten, og alligevel er verden endnu l.ingt fra at Vi/trc om· 
venJt. Ogsl navnkristnc taber hurtigt terr.en, og hele folkeslag sztter sig 
lbent op imod enhvcr form for religion. Skulle vi ud fra. dette komme til 
den slutning, at Guds plan er mislykket? 

D isdplc pl Je!iu tid grundc:dc: deres forhibninger om Jet mtssianske 
rige pl Jct Gamle Testamcntes proftticr, og deres forh!bningcr var derfor 
i hoH·J;.ig<:n rigtige. Hvad de i bi.:gyndelsen ikke forstod var, at tiden for 
Jettt riges opwttelse cndnu ikke var kommct. Siden den gang har det 
s:imnw v~ret tilfzldet med de flcste bekcn<lendc kristne. Dcrt'S tro pt, at 
GuJ h.ir 1)lanlagt at omvcnde verden gc:nn<:m Kristus og mc:nigheden er rig· 
tig, m(·n Je har taget fejl i at tro ud fra Bibden, .1.t dt't nu <:r tiden, hvor 
Guds hc:nsigt med at Orn\·cnde verdt:n ~kal udferes. 

l.igc:som Jesu Javzrende di;(iplc:- ikke havde set i profetierne. at Messilb 
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mlttc liJc og J0 sorn meoneskcsla!gtens genl,m:r, for dct lovede riges vel· 
s1gnelser kunne komme ti! vt'rden, s11edcs har ogsl bekendende kristne fejlet 
ved 1kke at se i Jen helli~e Skrift, at Kri$li sandc- menighed forst m4tte lide 
og de med ham, inJen de kunne fl focretten af at sa.marbcjde med ham i 
dct tilkommende rigc~ .1.rbejde med at omvcnde og vclsignc jordens sla::gter. 
Paulus I· .. larer Jette tyddigt. 1det han sigcr: 

»Men n.tr t•i er bom, er t·i og1J ari·i11ger. 11m1/ig (;1,Js arl'i11ger og K riSfi 
medartwger, om ellerJ i-i llder med ham for og1J al herliggores med ham. 
/'bi 1eg holder for. at Jen 11<¥m£rende tidJ lide/Jer iUe er al regne imoJ de11 
herl1gheJ, 10111 siud Jbe11b11reJ pJ os«. Rom. 8:17, 18. 

Oen herlighed, som her tales om. er tydcligt hecligheden af m<'<larveret 
med Kristus i hans messianske rigc. Dcrsom de, Jet opnlr denne herlighed. 
ferst ml liJe og de med ham, sl betyder dette, at menighedcns OU\'~rendf 
mission ikke er at erobre verden for Kristus, men at folge trofast i hans 
foJspor cndog lige indtil dedcn. 

Kristne folger Jesus. 
Og Jette er i virkdight'den, hvad Jesus selv li!!rte sine efterfelgc:rc:. VeJ 

mere end ecn lejlighed sagdc han: »Om nogcn vii blive min discipel, sS m;\ 
h.m fomrgte sig selv og tagt> sit kors op og felge mig.« At disse m!tte 
f0lg<: 1 hans fodspor ligc til JeJen, frcmglr btstemt af Jesu Ord i Aben· 
banngsbogen 2:10, hvor Jet hf:'dder: V.et lro indlil dfldm. 1J l'il ieg gi11e 
dig lit'<il krone«. At Jenne troskab foruJsztt<>r sjzlsstyrke til at tide forfeJ. 
,1telse vises i hans l0fte i Abenbaringsbogcn 3:21, hvor han siger; »D<'n so111 
Jejrer. ham 1•il ieg gfre al tage Ja:Je bot 111ig ptl mi11 1rot1e1 lignom jeg hai· 
Je;rel og ha1· taget uzde hos 111i.1J l·11Jer pa ham lroue«. 

Da Jt't guddommcligc h\·crv blev overdr.aget til menighcJt'n, »at g.i ud i 
hdc verden og pra-Jike e\·angdict«, sl var rnt'ningen tydelig den at vinde 
Jisi;iple og at aflzgge ft »viJnesbyrd«. Det var ikke Guds hensigt at erobre 
\erdtn vcJ dette arbt'jde, men at forberede de kristne selv til en fremtidig 
rc-gcring med Jesus, hvilkct fremgAr klart af Ahcnbaringen 20:4. Vi citerer: 

))Og ieg sJ deret si.:ele, so111 s·ar hal1h11gge1 /or fern 1·id11esb)rd og G,,J,r 
ords .•kyld .... og de ble1•e le1•e11de og bleie ko11ger 111eJ KriSIJtr i 1111inde 
,if((. 

Dc:rsom Je sandc kristnes mission i \'Crden kun har va:rc-t at afla::AAe vjJ. 
m:sbyrd um m1dhcJen og derved g0re deres crfaringer til en forberedelsc 
for dcm sdv til det store fremtidige arbejde at omvende verden i rigets tu· 
•ind<: ~r. si k~n vi let forstl kristendommens tilsyncladende fejlslag. Vi ser i 
'i;lndh<:J. at virkc:lig kristenJom ikkc har sllet fejl, det er kun Je navnkrist' 
n~~ fabkc forhlbninger, der ikkt er ble,·ct opfyldt. NJr vi forstlr, at mtni~· 
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hedens nuvaerenJc kald er at of r<! og liJe og 1kke .11 crobre vcrJen, sl op· 
ld.i.res straks m.rng<! v~nskeligc· sporgsm.il for os. 

Har d<:t ikke oftc undrd Jig at trofasl<' kristnc saeJ,·.inligvis h.u m.tu1:1 
l1dt mere enJ ikkc tror:nJe ? H.i.r Jo .ildrig lrenkt pl. hrnrfor menncskt· 
,J..:gten. efter .i.t Jesus var komm<:t som verJcns l}-S, Jllige,·d hu stptct sig 
ind i en l.1ng murkepcriode, som v1 nu ralt:r om som den m0rke miJJdalder. 
Har Ju nogensinJ,· trenkt over, h\'Orfor Jcr i <l.ig iindes mere cnJ Jobbch 
sl m.inJ.tc hedninger i verden som for ct hun<lrc:Je J.r si<len? Hvem h.i.r ikk1: 
unJrct )ig o\'er Jisse s1>1<1rgsm.U) Mange har som et resultat Jf tleres undren 
Jr.ig<:t Jt'n slutning, .it krislcndommen er ct k.!:mpcmaessigt komed1espil, og 
.It Jmm: dvilis.i.tions iormoJc:Jc grundv..,IJ og l>ohaerk ,grunJigt h.ir for· 
frjh:t sin<: goJe hemigter. 

Hva.d er en kriswn'f 
Den alminJdigc opi.i.ttelst: af kristendom h.ir v.eret, .11 m.rn ~!utter sig til 

den pl ligncnJe milJc, som man g.tr inJ i en forcning, og at kristendommen 
uJgor en slags bcskyttdse moJ guJdomml'lig \'rcdc, .~m cllers ,·ille sc:nJc 
mcnncskct til et frygtdigt stcd i J0Js0jcblikkel. Derfor c:r Jet blevet anta· 
get, at GuJ 0nskcr, at ll\'c:rl m<:nnc~k<: skal vaere ro krist<:n, for at de konne 
undg1 Jenne fori:rrdelige sk:cbne. Men nu Ja Jet gennem Jct klar<:rt lys 
fra en lx:drc Jag er blevet afsl0r<:t, .it Jen c:vig<: pines mar<·riJt ikke la:res i 
B1bclen, k:rn man btdre iorstA. hvad J<:t t:r at \'Zre en kristen. 

OrJet Kri>tus, ;om er Jen grzskc: overs:cttelse af Jc:t hcbr~i,kc: ord Mes· 
sias, brugcs i det Ny Tcstamente for at knyue Jesus sammen mc:J Je maug<: 
hcrlige mc:ssianske lofter i Jc:t Gamle Tcstamente. Som for sagt, blev de1 
ferste Jf Jisse l0fter givc:t i Edens have, Ja GuJ sagde, at kvinJens s;eJ 
skullc s0nJcrknuse slangen~ ho,·ed. Et andet og megtt vigtigt lefre blcv 
givet til Abr3ham, da Herren sJgde, at gennem »h.ins ~d ~kulle lilt' sla:g· 
ter pA jorden velsignes«. 

Dcrfor kom Jesus Kristus til verJc:n som l0ftets s~J for .it \'elsignc: hele 
mc-nnc:-skesU!:gten, og Skriften viser, at de, som bliver s;mde kristne, der op· 
ofrer sig selv enJog lige til Jeden, skulle blive mcJJda.gtige med ham i 
l0ftets sred. 

Aposkh:n Paulus skrev til Jen tids kci>tne: »Men nlr l h0rer Kristus t1l, 
J.i. er I jo Abrahams sred, ar\'ingrr ifolge forjaettelsrn«. Gal. 3:29. I sit bre1· 
til korinthieme siger Paulus, at Kristus er ikke et lcm men bcstlr :i.f mange 
lemmc:r. I. Kor. 12: 12. Dtt er m<:get vigtigt. at \'i giver n111je ... gt p1 dissc: lo 
fremstillinger af apostelcn. De visvr, at i ud\'a:lgelsc:n og uJ,·i.klingcn af 
kristn<: er GuJ blot i fa·rd mc:·d at udfort «:t forbrn:Jc:lscsJrbc:jJt- tor det 
f rcmtidigc mc:ssianske form.ti »at vclsi!(n<: allc jorJens slaegter«. Dc:rfor har 
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Gud aldrig forsegt at omvcnde alle menn<:sker til Kristus men kun udval~t 
nogle fl bl.rndt folkenc: til at forc:nes mt>d Kristus i hJns frc:mtidigc: g1:ming 
mc:J .tt vt'lsi~ne hdc: vt"rden bide levende OK dede 

Et ejendommeUgt folk. 
Mtn hvt'IO c:r id.ig de kristne, som Gud udvzlgc·r til at rt'gere med Me5· 

sias? Hvor findr.s de? Uden tvivl findes der nogle indenfor de forskelligc 
sekter, men Gud er dommeren, som afger, hvor de (indcs. I dybestc betyd· 
ning er en kristen den. dcr har erkcndt, at han var en synder og frc:mmed 
for Gud, har omvendt sig og gt'nnem tro pl Jcsu uJgydte blod har gjort 
en fuld indvielse a( hans tid, talenter og alt, hvad han har til Hc:rren, og 
som trofast bestrzber sig for at virkeliggere denne indvielse . .At tilhere en 
sekt har intet som heist at gere med dette. Se Rom. ):1-~. 

I Apost. Gern. 1'i:l4- l 7 findes en mc:g<'t tydelig frcmstilling a( Gud~ 
hc:11sigt m<:d .it udvzlgc trofaste kristne i dcnne tidsaldcr. Her klldes Jc >>et 
folk .... for hans navn«. Apostelen forklarer, at GuJ ferst besegtt' hednin· 
getne 1kke for at gerc dem alle til kristne men blot for at udtage af dem 
et folk for sit navn, Je Sandt' kristnc. 

Apostclen crklzrer, at dere(ter ska) Guds gunst vende tilbage til Israel og 
Davids faldne hytte (Israels nationale stat) skat atter opbygges, for at de 
evrigc mcnnesker (de overhlevne af menneskene) og hedningerne skulle fl 
en lejlighed til at segc Herren. Men forinden mi arbcjdet, at udva:lge et 
folk for sit navn, vzre afsluttet, ncmlig Kristi brud, de helt indviede kristnc: 
.. . . Nlr vi slledes sec, at det ikke har vzret Guds hensigt at gerc: alle men· 
ncsker til kristne i denne tidsalder, s1 hjzlper dette os til at forst1 mangt' 
skriftsteder, som fer har vaeret meget vanskeligc at forstA. I Abenbaringen 
~:IO siges, at Kristus og menighcdens fremtidige regering sk.il vzre 
her pl jorden. Hvorledcs skulle dette blive muligt, dersom alle undta· 
gen menigheden skulle tages bort fra jorden og pines for evigt i et br.rn· 
denJe helvedc? Over hvem skulle da de hellige regere her pl jordcn? 
Denne vanskelighed forsvinder imidlertid, nir vi, ud fra den hellige Skrift 
indser, at verden skal t•e/Jignn og ikke f orbandu, efter at den sande menig· 
hcd er blevet fuldtallig. 

Nlr vi betragtcr sagc:n pi denne mi<lc, kunnc vi forst!, i1t Guds plan for 
menneskeslzgtens ( relse er for a/le s5.vcl for menigheden som for verden. 
Dog bliver ingcn frelste uden selv at medvirke i Guds forordninger. Ncj, 
Bibclen lzrer tydeligt, at alle som synder med vilje, eftcr at de er kommet 
ti! fuld kundsk.1b om sandhcJen, skal straffcs med evig tilintetgerelse -
ikke med et evigt liv i pine, slleJe.s som den merke middelaldt'rS trosbcken· 
delser fremstillcdc sagen. 
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Den sande meoigheds belenning. 
Et andet interessant Sp0rgsm1t i forbindelse med Guds ud ... aelgdse a( den 

kristne menighed tit sarnubejde med Kristus i hans messianske rige er, at 
ddanne trofaste kristne skulle fl en hejere belenning end \'erden i almindc
lighed. Guds bestemmelse med menneskc.slaegten er, at den skal genoprettes 
til liv her pl jorden - en genoprettelse af det rige, som er beredt f ra ver
dens begyndelse. hvilket cige flr herskermagt over den lavere skabning her 
p! jorden, men til de kristne gav mesteren det l0fte, »jeg g!r bort for at bc
rede eder sted .... thi jeg vii, at h110r ifg e,., der skulle I ogsl vzre<c. Ja, 
menigheden skat fl en himmel~k beh!mning, men det er ikke Guds meninJ.: 
at tage alle mennesker til himmelen, sldan som vi senere skal (! at se i vorc 
1'etragtninger. 

Det velsignede hlb, som Bibelen giver til mcnigheden slvel som til ver
,lcn, er at fl et evigt liv p1 grnnd af Genl0serens udgydtc blod. Skriftcns 
f remstilling er ikke himmelen for de retfaerdige og evig pine for dt ugudt· 
lige men derimod evigt liv eller evig ded. 

Oct ferste menneske Adam mistede Jivet pl grund af ulydighed, men _ti) 
,(en bestemte tid kom Jesus som menncskets Genl0ser og tog dedsstraHen 
pl sig ved hans egen ded pl korset. Som et resultat af dette vii verden til
iidst U. lejlighed tit at opnl evigt tiv, en lejlighed, der vii blive givet alle 
Men helt indviedc kristne er de encstc, som i den nuva-rendc tidsaldcr har 
fuld lejlighed tit at heste frugten af Genl0serens dod. Da disse folger Jesus 
og opofrer deres menneskeligt liv, vinder de ikke blot himmclsk liv men lx:
l0nnes med ud0delighed. Deter disse, som s0ger herlight'd og aere og ufor
gzngelighcd (udedelighcd). Rom. 2:7. 

I det fremtidige rige skullc og•! de tydige blandr m<:nneskenc fl tiv, men 
det liv disse f!r bliver kun det gcnoprettcd<: menncskcligc J.iv . som Adam 
mi~tedc, og som s1 gives titbaJ:e til elem. De lydigc vii IC\'C evigt, ikke fordi 
di.' er blevct uJ0Jcligc men Cordi Gud vii oprc:thotdc deres )iv. 

Hvorfor Vt'rden endnu ikke er bJevet omvendt. 
Den sande kristendoms arbcjde har hidtil kun vzret at berede de (rem· 

tidige medarvinger med Jesus til det store arbcjdc i det laenge lovcde rige. 
1Udfra dettc synspunkt er der ikke noget forunderligt i, at arbejdet med at 
omvende verden har haft sl lidt fremgang gennem den nuvaerende tidsalder. 
Herren vidste, at kristendommcn fra et menneskeligt synspunkt ville sc ud 
som en sror fejltagelse. J esus selv .sagde med henblik pa tidsaldcrens ende: 
»Vil menncskesennen mon finde troen pl jorden, n!r han kommer igen?« 
SUedes ser vi, at det ikke er nogen overraskelse for Gud, at kun meget fl i 
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vor lid virkelig tror pi Bibelen. Hans clskede s0n, verdens Freiser, forudsl 
denne tilstand og forudsagde den. Dettc er yderligere en god grund til at 
tro pl. hvad Bibelen siger. Luk. 18:8. 

Splittelserne i den slkaldte kristenhed i hundredc·r af kirker og sektt:r er 
ligeledes forudsagt i det profotiskc Ord. Paulus siger, at der skulle kommc: 
ct stort frafald, II Thess. 2:3, J Tim. 4:1, (ra den sande uo. og. dette er i 
~~ndhcd sket. 

Om J~us OJt hans apostle ha\'de vzrct bedragere, som gik ud pl at gen· 
nemforc en selvisk plan, ville det ikke have varet laenge, for de !bent havde 
mlttet bekende, at helc planen var mislykket, og den·ed ville de vaere blevet 
til spot for millioner af mennesker. Sldanne pcssimistiske forudsigelser ville 
ikke have vaeret meget opmuntrcndc for de forste kristne og skulle ikke have 
bragt mange ti! at slutte sig til bevce1o:els"'n. Verdslig visdom ville sige: »M.il 
fremtiden sl lys som mulig. thi pl den ;tndcn mlde Ur vi ikke mange til at 
omvende sig.« 

Men Jesu og hans apostle var ikkc kdet .&( verdslig visdom. De forstod 
fuldt ud, at hensi#tten med at pr~dike evangeliet ikkc var at opbygge store og 
rige kirkesamfund. De vidste. at det ikke var Guds hensigt med cvangeliet~ 
forkyndelse at tvingc hele verden ind under Jesus nu. Oe forudsl, at medens 
»en lille hjord« af sande kristnc skullc indsamle.~ og bcmles for fremtidens 
velsigncde acbejde, ville pl samme tid vildledte mal'nd og kvinder forvanskc 
de herlige .~aodheder som Mesteren !~rte; og som felge heraf ville det sy· 
nes som den kritsnc rcli~ion h.avde lidt ct ncdt'rbg. Luk. 12:32. 

Hvor glade er vi ikL.:e over, at den SAnde kristendom ikke er mislykket, at 
Guds plan med denne tidsalder er \•ed at blh·e fuldbyrdet, og at dettc forb<:· 
rcdende arbejdc for det nye rige nu n:rrmcr sig sin fuldendelsc. I sandhcd 
findes der mange bcviser ud fra Skriften, ;It den tid med at udt.agc Of. beredc 
sande kristne til at rcgere mr:J Jesus i det mcssianske rige nu er n:rr ved sin 
~lutning. Oct her gl;ede vore hjerter al studcrc nogle af de beviser, ,;om 
stadfcester, at ,.j er n!et til denne tidsalders cnde, og at vi gir ind i en ny 
tidsaldec. i hvilkcn Jc forud~gte velsignclscr af fred OJ.: lykkc Of. cvigt lh
skulle give~ til en doc:nde verden. 
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KAPITEL V 

VERDENS ENDE 
Bibelske sandhcdcr om vcrdcns ende er blcvct sll. forvanskedc af overtro 

og ~tans bedrag. at det har vakt modstand i mange taenkendc menneskers 
sind at undcrs0gc dettc naermcrc. Hvor mange oprigtige mcnneskcr har ikke 
felt blodet stl stillc i deres lrer, nll.r de a( overspamdte pr.rdikantcr har f!et 
forcholdt usandheder om evig pine. For kun fl lr sidcn forsegte en kcndt 
pr.est at treste menneskehedcn med, at verdens cnde ikke ville komme fer 
om ~o millioner k Uden tvivl folte mange gode kristnc en stor bcfrielsc 
\'ed dctte budskab og glzdcdc siE: over, at en s! ulyksalig h:r:ndclse ikkc 
~kullc indtraeffe pll jordcn i deres tid. 

Men et helt andet syn Ur vi pa dette emne, nlr vi undcrsegcr Bibclen 
uJcn at lade den merke middelalders overtro indvirke pll os. I dct hellige 
Ord fremholdC's verdens ende som noget, vi alle med glzde burde se hen til. 
Om Bibdens pro(eticr forstks rc:t ses dct, at nir Jesus laertc sine disciple 
at bedc: )>komme dit rigc, ske din viljc som i himmelen s! og p! jordcn«, 
,JI laerte han dcm at bcde om, at den naervaercndc ondc \'crdcn mlttc fa endc 
og en bedrc verden traede i dens ~ted. 

Jorden star evindelig. 
De mange forskelli~c meningcr om vcrdens ende, som mcnncskene har. 

finder ingen bckraeftelsc i Bibelen. Hvad den helli~e Skrift .siger om dettc 
cmne, har intet at gerc med den tro, at den bogstaveligc jord skal opbrzndcs 
<:lier gll. til grunde. 

Om den planet, vi bebor, .siger profet<:n, Esajas 4~:18: ))This! siger Her
ren. som .skabte hirnlene, han, den Gud, som dannede jorden og som gjorde 
den, han, som beredte den og ikke skabte den til at virre ede, men dannedc 
den til at beboes, jeg er Herren, og der er ingcn ydcrmcrc.« En anden a( 
Bibelens profeter siger os, at jorden sr1r cvinddig. Pra:dikeren 1 :4. Og Je· 
sus sagde i sin bjergpraedikcn: »sali,!:C er de sagtmodige (ydmyge), thi de 
skullc arve jorden.« Matth. 5:5. Alic dissc skrift.stcder viser tydeligt, at dct 
ikke c:r Guds mening noi.:ensinde at odel.rgge jorden. men at gere den til 
et hjem for menneskeslaegten. 

Ordet vcrden brugcs i Bibelen p!I samme made, som vi bru~C'r det nu til 
dags. Det betyder ikke jordm men samli\'et mellem folkene pl jorden. Om 
vi la:slt:. at \·erden rystedes i den sidste verdenskrig. s1 skulle \•i ikke forstll 
det .s1Jedes, at bjergene faldt sammen, eller at jordskorpen blcv alvorligt be
skadiget af dmne rystelse. 
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Bibelen anvender s.unme talem1der, nlr den forudsiger cystende bcg1ven· 
heder ved slutningen a( denne tidsa.lder, hvorved den nuva:rende s«iale 
ordning skal omstyrtes, og der skal beredes vej for Messias' rige. 

Ordet verden anvendes ogsl i Bibelcn i betydning a( en tidsalder. Der 
stir, at en verden gik til grundc ved syndfloden, alligcvel blev jorden ikkc 
edelagt. Bibelen taler ogsl om en anden verden, som bcgyndte e(ter synd· 
floden, og som ska.I omstyrtes ved Kristi anden n<l'm~relse. Og dcrefter 
kommer endnu en verden, som ska.I begynde ved den nuva:rende vcrdens 
ende. Denne sidstna:vnte verden bliver bestlende i al evighed. Det er den 
tredie verden, som skal oprettes i kraft af det messianske rige. 

Disse verdener, som allc hat va:ret pl dc:nne planet, jorden, er med hen
syn ti! deres lndelige og materielle sider beskrevct af apostelen Peter under 
symbolerne himle og jord. Se II Peter 3. Del er tyddigt, at dct sprog. som 
apostelen benytter sig af i dette kapicl, er hillcdligt og ikke bogs1aveligt. for 
ellers mltte vi komme til den slutning, at Sk.ibcren ha.vde beslutlet at tilin
tetgere hele universe!, da Peter sigcr, al sivel himlcne som jorden skulle 
forgl med stort bulder og i stor ha~t. 

I samme kapitel benytter apostelen ordet ild ~om symbol pl de edelar:g· 
gende kr<l'fter, som skullc gerc cnde pl d<:n nuvaerende ondc samfundsord· 
ning og rcnse og bercdc vej<:n for fold oprcttelse af Guds rige, de nye himle 
og den nye jord, hvor retfa:rdighcd bor. 

I 2 Pet. 3:10 sigcr aposlclen os, at »efeme11l.-me« skulle smdtc o~ l.ommc 
i brand af den frygtclige hcdc, d<:r er ikkc lier mcnl den bogstJ,dig<' jord~ 
bestanddclc, hvilket ogs! ( rem~~r Jf, .it apostekn Paulus brugcr d<:t sammt· 
ord, da han forman<'r Je kristnc Iii ikk<' at v<'nde tilbagc til de »s\·agc Vi-: 
usle tlemetllt r«. ( engehk bilx·lovcrS<ttrd!><: <lf grundlckstcn a( Gal.itcrbr. 
4:9). 

National symboHsme. 
Et snteressant eksempel pl, at ordct jord ikke altid bruges 1 lx:tydmngen 

al den bogstavelige planet, vi bebor, findes i Daniel 7:23. Her taler profe· 
ten om et stort og forfar:rdcligt d)'r, som skal opsluge helc jorden, dette er 
en ma:rkelig udtaldsc, dcrsom vi skullc fors!l det bogstavcligt, thi hvor 
skulle dette uhyre stl, n1r det skullc: opslugc dcnne jord i en mundfuld? 
Profeticn giver os imidlerlid en mcget hetydnin~(uld la:rdom. nlr vi for. 
stlr dyrct og jorden som symbolske udtryk . 

.Aile vcd, at mange nationer i fortiJcn og i ,·ore Jage anvcnJcr dpebille· 
det pl deres vlbenskjolde. SlledC$ havdc det gamle IEgyptens faraoer deres 
regeringsmagt udtrykt med billcdet af en love. og vor tids England hat og
sl !even i sit banner. Vi har cndvidere den kinesiske drage, den russiske 
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bjern og Jen amerikanskc om. Dissc symholcr er for at visc, at de levendc 
dyrs karakteristiske egcnskabcr i almindelighed er anvcndelige pl nationernc. 

Bihclcn anvendcr en ligncndc symbolsk metode ved at fremholde visse 
store historiske verdensmagter. Derfor finder vi i det O\'ennaevnte skriftste<I. 
at den srmbolskc jord. det organisercdc samfund. billcdlig talt blivcr op· 
slugt a£ et dyr. Det er en t~ffendc beskrivelse a( en styrendc sdvisk klasse, 
dcr udsuger s.amfondets reserver til seh·iskc formll. Mange menneskcr i ver
dcn kendcr disse forhold, og ser. at de amendtc srmbolcr p.isser trirffendc 
pl de nationer, der forer dem. Hvorfor skulle vi da £inde dct sA svzrt at 
forstl Bibelens billedsprog? Deter pl Jenne mlde. Gud undcrviser os. 

Ordet »bjerg« anvendes ogsl i Bibclen i S)·mholsk betydning, og nlr 1lt1 
bruges sllcdes, betyder det et rige. enten et ellcr flerc af dcnnc \"crJens ri· 
s:cr, cllcr ogsl det messianskc rige i den nzstc tidsaldcr. 

Nlr ordd »hav<( brugcs billcdligt i Skriften. hetcgnt:r Jct folkemasscrnc. 
og »havet bruscr« bctyder de uroli1t1: og misforn0jc-dl· folkcma~ser i hcv~ · 
~else. Se Esajas 17: l 2, 13. 

f.n af de tildragelser, som Bibelcns profeticr omt.llcr, OJ: som vi nu oplc
vcr pl jorden, udtrykker, at »bjergcnc skulle synkc i havcts d)'b«. Dettc er i 
:>anJhed ct bctegnende billedc pl. at mdnge a£ jordens ~t~rstc rigcr allercdc: 
er faldct i hznderne pl de l3rmmdc folkcmasscr. OJ.: hvorledes .indrc ma:-E:· 
tige riger skulle opslugcs af den voksendc bolgc af misfornlljel~. ~om sllr 
mere OJ: mere \'Oldsomt mod deres hoh·zrk. 

Et ckS<:'rnpcl pl Bibelens sllcn•lc ~rmbolskc sprog, som lx:skriv<:r oples· 
ningspr()(essen i den nuvzrendt· verdcn (sarnfundsordning) gen£inder vi 1 

den ·16" salmc. Hct sig<:r H<:rrcns profct: »Dcrfor simile vi ikke frygte, om 
cni.l jordcn omski£tcs, og bjergen<: synkc ned i h.iv<·b Jyb<c ' .. ~ Dettc sk.il 
1kke forstls bogstaveligt, thi om den bogstavel1g(' jord omstyrte.\ ellcr til
mtclJ.:Orcs, sl ville dcr ikkc finJe~ b1crgc tilha~c. som lmnnc foldc i han·ts 
•l)·b. op. 1ntct h.t\', hvori hjcrgene konnc ~rnkc ncd. 

Lidt l:rngerc nedc i ~lmen fremforcr pro(eten ~Iv sit c:get .symbolskc 
sproi=• iJet han siger: »Hedningerne !armer. rigcr vakler«. og vidcrc fort· 
<a:ttc:r han. l>Han (Herr('n) ladcr sin rest here, jorden smelter«. 

At Jenn<: smeltnin~ af jordcn ikke betyder tilintetgordsc af den bog~t.t· 
,·chge pl.inct, ~om vi bebor, fremgar tyddigt af Salmistcns sidste vers, hvor 
profctcn £orsikrcr os om, at ~mehningcn betyder tilintetgerelse a( verdens 
krig~lystnc res:eringcr, for Guds rige blivcr oprettet. At den bogsta,·elige 
jorJ 1kke ska! forgl. fremglr a£ vers n i sammc salme, hvor det hed.Jcr: 
l>Vzr Stille og kend at jeg er Gud ophejet iblandt folkcne, ophejct pl jor
dc:n«. 

I denne pro(c:ti i den 46" ~alme fcndes ct sllcnde cksempel pl, h\'orledes 
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uJtrykk~ »jordcn« aO\·endes pl forskellig mJJc. l vcrs ; siges, .it jorden 
forandres, i vcrs 7 lyder dct, at Jen smelter, men af vcrs 11 frernglr dct, at 
Jen fremdeles best!r, og at Gud skal vzre ophe1et pl jorden. Dc:t er tyde
ligt. at ordene i ven 3 og. 7 brugcs symholsk, og at forandringen OA smelt· 
ningcn leder tanken hen pl tilintetgorelse a( en sclvisk verdcnsordning og 
tegn pl en ny verdens oprettelsc, »hvor retfzrdtJl,hed horn. 

Gennem dennc nyc ordning vii Gud blivc ophejet pl hele jorden. I sand· 
hcd har vi grund til at glaede os over de mange leJtn. \'i bu omkring os idag, 
pl at tiJen, da Kristus skal blivc konAe. er mrr, O/l. at syndcns 01f. d1Jdens 
vit'lde skal opherc. Mange a( dim· tcgn vii hlivc undersoitt i Jt·t erterfel· 
itcnJe kapitel. 

KAPITt:l. VI 

TEGNENE PA TIDSALDERENS l'~NDE 

Medens Bihelen tydeligt \•iser, at vm!ens enJe ikkc bctyder dc.-n ho~stavc 
lige jords undcrJ.:ang. mc:n kun afslutningc.-n af Jen naerv.ierendc tidsaldcr 
af synJ, sdviskhed og d1Jd, sl peg.er hvert tegn fr~ Jct profetiskc ord 01: fra 
andrc sider pl den umidddbare nzrhed af de nye tilstande og her dcrfor 
modtages som gode nyheder. 

Da mange alvorligc kristne i fortiJen har va:ret dlrli1f.t underrettet og for 
tidli1tt forkyndte Herrens komme og har misforst!et blJe mlden og hensig· 
ten med hans komme, her dctte Jog ikkc afholdc os fra at undcr50Jl,e Je 
profetier, som handler om dettc vigtige cmne. Vi her endoit vaerc i\•rige 
bibelforskere for om mulif:t at (l klarhcd ovt>r, h\'Or vi befindcr o~ pl ti· 
dens strem. og sa.'rlig hvad profeterne har sagt om vor tid. 

Dersom vi finder, .tt Bibelen nojagtigt bcskriver Yerdcns bc~ivcnhedcr 
blde i fortid 08 nutid, vii det vzre en ~od ~rund for at h.i\'e tillid ti! dens 
udsagn anAlendt' fremtiden. 

Da Jesus endnu var pl jorden, spurgh: ha.ns JiKiple ham om, h\'ad dcr 
skulle va:re te~net pl hilns andet kommc og \'crdens ende? Til svar gav 
han milnge bestemte ))tcgn« pl, hvotledes hans cfterfol~ere kunnc kcndc 
afslurninAen af den na:rvit'rende ondt' verden. Et a( disse tet?n an.2ik Abra
hams naturli1te ~d. den jediske nation. Han s.aitde: »/er11Jttle111 1l al t1eJ1r"· 
Jn a/ heJ11ingeme, i11Jtil hed11i,1gemtJ tiJer f 11/dkommei.« Lukas 21 :Z4. 

Det er t)•deligt, at han i denne profeti udpegede Israel~ hovedstad Jeru· 
salem, som den, der repr.icsenterer helc Israels n.ition, og profctien betyder, 
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.&t hedenske regeringer ~kulle have magten over slvcl det jediske folk som 
over landct Palzstina gennem en bestemt tidspcriodc, som hc-r bena-vm:s 
»hedningernes tider«. 

Jedernes underkastcls<:" unJer hcdcn:-k herrcdemmC' indtra( mere end sek~ 
lrhundreder fer Kristi fedsel pl den tid. da Nebukadnc~r forte nationen i 
(angenskab til B.ibylon - nejagtig 606 ll r fer Kristus. I dct .indtt kapitcl af 
Daniels profeti findcs en beretning om nogle a( de forhold, der kendeteg· 
nedC' den pcriodes be~yndelse. hvor hednin>ternc besad O\'erhejhcd. Nebu· 
kadnc~ar sad pl Babylons trone pl den ti.I. og Herren bcnyttede en tydelig 
mldc for at vise, at i hans rcgcringstid lx·,:rndtc dct tids.1(snit, dcr er Ix·· 
nZ\'nt a( Jesus som »hedningemeJ tiJer«. 

Fire hedenske verdensmaicrer forudsagt. 
Ncbukadnesar havde haft en drem. som lun 1kke kunne huske. da han 

\·Jgncde. Han sendte bud efter Daniel, en jedisk fange. ~m ikkc alene 
kunne forta-lle kongen dremmcn. men ogsl var i stand til at udtyJc den. 

Daniel forklarede, at kongcn i dr0mmen h,l.\'d<:> set en billedstette, som 
li,.:nede ct menneske. Denn<:> billcdst0ttes ho,·ed var a( 11:uld, orystet.og ar· 
mene a( s0h-, bugen og l:rndernc a( kobbcr, dcts ben a( jern og (eddernc og 
taecrne dels af jern og dcls af ler. 

Derefter s1 kongen. at en sten blev l0srevet fra bjcrget OJI, d<:t ikke med 
ha-nder. og den ramte billedet pl dets (edder, hvof\·ed billedstetten faldt om 
og l.;nustes til (int st0v, Jcr ligesom a\·ner (ra ta-rskepladsernc om sommercn 
fortes oort .i.f vinden. Men ~twen. som traf bill<:>Jstetten bit·\' til ct stort 
bjerg, som opfyldte hele jorden. Dan. 2:3'>. 

Daniels udtydning af denne m:rrkelige drem er en a( de m~t talendc 
beretninger i Bibelen. Ja vi igennem den Ur en nejagtig beskrivelse af hed· 
ningc:rnes historic ned igrnnem tiderne lige fra det babyloniske \'crdensrigc 
og frem til vore dage. I denne guddommeligc udtydning betegnede profeten 
det babyloniske rigc som hovcdet af guld. Daniel ~agde til Babylons kongc: 

»Du, oh konge, kongernes konge, h,·em himmelens Gud har givet riget, 
magtt'n, styrken og zren, O.!! i hvis hlnd han har givet menneskenes bern 
o,g dyrene pl markl'n OE!; fugkne under himmclen, og hvorsomhclst menne· 
sker oor, og som han har sat til herre over alle ting. du selv er guldhovedet«. 
Daniel 2:37- 38. 

Forinden dette havde Gud alenc kendt og bcgunstiget den j0diske nation. 
Men jederne kom nu ind under Babylon, og Babylons konge blev godkendt 
a( Gud som Jen ferste ;lf den rzkke .i( h<:>denskc regenter. der genncm ti· 
dernc skulle herske O\'C:r Jet jediskc folk. Her begyndte airs! »htdni11grrnn 
tidtr.« 



Men Daniel afsluttcdc ikkc sin profeti med Babylon, som \'ar l>hovedct d 
J(uld«. Han fortsatte og forklarede for Nt'bukadneur, at e(ter at hans rigc 
var glet til grunde, skulle der opstl en anden vcrdcnsmagt. som skulle be· 
stl af to riger, der rtpr~smurede Je lo 11rme 11/ 111/11. Dette viste sig at va:rc 
Medo.Persien, som nogle 1r ~enere bcsejrede Babylon. 

Daniel omtalte O!?sl et tredie verdensrige som fremstillet at billedst0ttC'nS 
la:nder og bug a( kobbcr. Det frcmglr af historien, at dette var Gr.iekcn
land, der som en kcndt verdensmagt e(lerfulgte Medo·Persien. 

OJ( Daniel blev heller ikke st~ende alcnc herved, han fortsatte og forud· 
s.igdc den (remtidige store militzr(jern)magt Rom og pJpeJ(cdc de lo ddc. 
est og vest med hovedsta:dernc Rom og Konstantinopcl, som be~e ' 'ar h<:· 
tegncde ved bcnene af jem. I s.tndhed var Rom et jernrigc. 

Og i sin profeti om de efterfolgende verdensmagter, som skulle opstl o~ 
,1:1 under, fer den nuva-rende onde vcrdcns oph0r, sluttede Daniel netop pl 
rette sted. idc:t han i1m omtalte fire. Han fortsatte ikke med at bcskrivc en 
femte hedensk vcrdensmagt. Daniel har her forud bcrettet \'erdenshistoric:n 
for et tidsrum af mere end to tusinde lr. 

En historieskrivers pilidclighed er a(ha'nJ(ig a( hans nejaJ:lighcd. og Da· 
niel var nejagtii;:-. skent dcr ble'· hcnvist til frcmtidcn. Vi kunnc derfor have 
tillid til ham. som Jesus ogsl havdc, da han dtercdc ham i Matth. 24: I'· 
Dc.:t er denne samme p!lidelige Danid . som bcskrivcr betydningsfulde bcgi· 
"enhcder i vore dage, som \'i vii g5. videre med i vore undcrs0gclser. 

Nlr Daniel ved Guds hjzlp var i stand til neje at forudsige de vigtig;tc 
verdcnsbcgi,·enhedt'r gcnncm mere end to tusinde lr. s1 skullc man hav(.' 
tillid til hans forudsigdscr op! om de U ting. som cndnu ikkc er ~let i op· 
fyldelsc efter hans fremstilling. 

Men lad os gl tilbage til udtydningen a( billedstettcn. Da det romerske 
verdensrigc begyndte at gl i forfald, var der ingen anden ma111. der kunnc 
indtage dets plads som verdens diktator. I stedet for deltcs Rom i ~mJstatcr 
eller mindre riger. Slledes fremstillede f0dJcrne og ta:emc, der delvis var 
af jcrn og delvis af ler, pJ en tra-ffende mld<.', h\·ad dcr skete, <:ftcr at Rom 
havdc passerct h0jdepunktet af sin milit~re magt. 

Derefter fortsattc profetcn og forklarcde, at den sten, som blev lesr~1·ct 
fra bjcrgc.:t. dog ikkc: med h~nder. ,Jog billedstettcn pl feddernc OJ!. hie\ 
til ct ~tort bjerg. som opf)·ldtc hclc jorden. Stcncn rcpriC:Senterer G/((J, rix.
og udtrykker, at i dissc kongers dagt - under foddernes og ti«rnes rigtr 
- skulle himmclens Gud oprctle ct nge, som aldrig i evighed skal forg!, og 
h,·is magt ikke skal gives til noget andet folk. Dct ~kal knuse O.ft /!ere endc 
pl allc hine tiger, men selv ska! det bestl e\'indclig. Daniel 2: H. n, 44. 



Hcrm<'d har vi nu den profctiskc beskrivelse tydeligt sat frem for os. 
l:kgyndt'nde med Babylon, skulle der fortsat folge hedenske verdensmagt<'r 
<>fter hinandcn ned gennem lrhundreder lige inJtil romerrigets sammcn 
brud som verdensmagt. Til slut skullc ethvert spGr af hedensk magtstyre 
heh udslt'ttcs, og G11ds rige ska) oprettts pi jordcn, hvilket vii ske »i dhu 
kongers d.zge<1. 

Ligesom Herren adv;ueJe Israel om en straffeperiode p1 »syv tider«, der· 
som de var ulydige mod hans lov, gav han os ogsi dermed en negk for 
lzngdtn af »hedningernes tider«. De flcste forskere af bibelkronologien er 
enige om, at en »tid« cller et lr i symbolsk sprog betyder 360 bogstavelige 
lr, og at hedningernes syv tider derfor udger 2. 'J20 k Dtrsom vi regner 
Jenne periodes begynJelse fra 6o6 (0r Kristus. udl0ber den Ir 1914 eftt:r 
Kristus. 

lm1dlertid skullc vi huske, at med hensyn til Guds plan peger BibeleM 
kronologi blot pl vendepunkter af sterre bctydning i ,·erdt-nshistoricn. 

Slutningcn af hedningernes tider lr 1914 efter Kristus var vendepunktet 
mellem den gamle og den nye vcrden, der begyndtt> den gamle verden at de 
for at give plads for den nye, men vi mt ikke vente, at ah sker hurtigt og 
pt en gang. Dog er store forandringer alleredc sket i verdens nationale og 
politiske struktur. 

Forandrlnger i verdensudvlkDngen. 
Jesus sagJe, som vi allerede har p1peget, ,lt »Jerusalem skal nedtr:aedes a( 

hedningerne, indtil hc:dningernes tiJer fuldkommes«.· Luk. 21 :24. Vi skullr 
s1ledes vente, 1.t der ved slutningen af den perioJe sketc nogct, der viSC'r en 
forandring af Israels stilling blandt Jc hc-Jcnske magtet. Og der er ogsl 
skct noget. Som en dirckte felge af verdenskrigen, der begyndte i efrerlret 
19l4, blev jedernc- ikke laengerc uden officiel anerkendelse, men (ik til· 
ladelse til at vende tilbag<' til Palzstina for at genopby~ deres nationalt: 
hjemlanJ. Ganske bestemt er dettc efo n·nJcpunkt i det forfulgte folks hi· 
storie. 

Det c:r sandt, at joJerne i de sidste Jr hat gennemglet frygtelige liJelser 
og forfelgelser, men disse erfaringer er ogst i overensstemmelse med profe
tiernc anglende tiden, da Guds g1..1nst skullr \.'Cnde tilbage til dem. Guds 
profct forudsagde, at Gud ville sende bud efter jaegcrc. og Je skull<.> ;age 
dem tilb.:ige til deres land. (Jer. 16: 16). Gud skulle og~1 tr~dc til hjaelp 
og beskrttc dem for fjender, 11lr dt: var kommct tilb.igt- til deres land. Jer. 
}0:3, ~. 7, 11. 

Sl tydcligc har forandringerne i verdc:n vzret efter hedningetidernes op
h0r i !rel 1914, at de-t ikke er usil'dvanligt at here statsmznd og forfattere 



tale om f01krigstiden som J<:n gan1le ordning. og ocn de nuvaerende forholJ 
som c:n overgangsperiodc: til en ny ordning. 

l)a tidsaldereos enJc ikke n1edf0rt"r Jen bogstav<:ligc jords opbr.J:"nding. 
sll. skulle "i ikkc forst! Jet s~lcJc~. at .1.Jlt" tegn pl!. vcrdt:ns cndt· skulle find<: 
sted plt e11 dag. Vi k3n se, at Jen ganile \'erden na:-riner s1g sin Jfslutnin~. 
og tegnene tyJcr all<:<rcdc pl. ;it en ny tiJ nxrnier sig. 

Denne nye ordning er, hvaJ ttibd1:n bc-.~kriv1:r son1 K. n.•Ji nge cllcr (111J.• 
rige. Det bli"er en gudJon1mc:lig regc:rings(orin, so111 skJI overt.ige og uJ. 
0\'C magten <:fter dc:n nuvxrcnde utilfreJsstillenJc og uiuldkoninc ordning. 
l:!ibelc:n giver den nyc jords kongc mang<: titler og en .lf Jeni <:r 1W1'111el, 
som betydc:r »en l1g (,11J« . D<:nnt titel s1ger os, at Jc:n n>·e kon.!(<: ;k;1l re· 
prrsentcre Gud, Skabtren. 

I sandhed forklarc:r proftt<:n. at 1!1111111t.fe11s (;11J skal oprcttc ct rigc:. Dc:tte 
nyc: rigc skal \'ilere !or folk<:t, n1en rcge1ings(orn1cn bliver GuJs. som he· 
sidder al magt og myndigh<:d. Folkct .k..11 ikke stem1nc ior ;1.t f~ Jet ind· 
fert, og dets oprettelse og f ren1g.in~ er ikke atha:ngig ..1f 1nc:nncskelig vi-;
Jom og n1agt eller dygtigh1.:d. 

Det er Jenne Mikael. Mt.:ssias, og Jeho\'as sledfortra-:Jc:r. Jer pegts pa i 
Jen viJundcrligt n0jagtige ptofcti 1 Daniel L?:I. Der 11nJer1·ises ,.i 010, at 
pl den tid skal Mikael st! frem og tiltage sig n13gtcn o\'cr jordeus anlig· 
gender, og prof et en si ger, at resuhatet Jerai \'ii blive »t' /1 , ,.~ 11g1el ,, iJ .1ti 
J/Cr<~. som der ikke har vzret siden. dcr blt:v menn<.-sker til. - Mall. 24 :21. 

Skulle det vaere heh tilfzldigt. at sanitiJig n1ed hedninge-nation1:1s i.1.ld 
og jedemes fornyede nationa.le ek~ist<:ns i Pala-:stin.t - I 11:1nkommer den 
forudsagte store tr.rngselstiJ? Sikkert ikke ! 

Og hvem vii naegte, at vi alleredc h~r gcnnc:mg!et en Jel af Jc:nnc trzng· 
sel. I tilslutning til Daniel 12 siger Jesus om dt"nnc store.- tra:ngscl, at nu~n· 
neskene forsmzgter af frygt op, forvcntning om de ting, som kommer over 
jorderig, »thi himmelens krrfter skulle rystes«. Luk;1s 21 :26. 

Apostelen Paulus giver os hejst ";rrdifulde oplysninger 01n Jc nu\'Z
rende hegivt'nheders udvikling og ,;a:rlig om dc:n store tr~ngselstid, son1 
allerede er begyndt. Han taler on1 tider og stunder og siger, at Je verJsligc: 
kloge ikke giver agt pl Je tegn, som viser sig i vore Jage, men Kristi bredr<: 
skulle ikke \'litre uvidende derom. Han siger, at nlr verJcns klogc: 111znJ 
forkynder ))fred og ingcn fare«, da kommcr undc:rgangen pludsclig over 
dem, ligeson1 veerne over Jen £rugtson1n1digc. I Thcss. 5:1--4. 

Enhver ved, at en alniindelig agitation for freJ n1ellen1 folkene pl jor· 
den og afskaffelsen af krigen bcgynJtc for luldt al\'Ot for kun 2'.> cller 30 
lr siden. Fredsforeninger og freJskongre~st'r c:t hc:lt n10Jernc l:x·\·~gc·lser. 
Sldanne anstra:ngelser var rursten uk«ndte for tiJligere generationc:r. 
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Var det et tilfa:lde, at historiens mest 0dela:ggende krig skullc hegynde 
samtidig med dissc store anstrengdser for at skaffe fmi? Ee dette ikke en 
bema:rkelsemrrdig opfyldelse af Paulus· forudsigelse om »pludselig ede· 
l:rggelst«, der ville indtra:Ue samtidig med natiom:rnes agitation for fr<.-d i' 

Trangst>lens krampetrH'kninger opfylder profetien. 
Lrg m;erke ti! den mlde p! hvilken den 0del:rggcnde tra:ngsel skulle 

komme over den gamle orden. den ligncs ved »fedsclsvcer« over en 
fodende kvinde«. Enhver moder ved, hvad dette hetydcr. Fedselsvcer kom
mer i krampagtige anfald med mellcmrum af lettelse. Mellemrummene af 
lettc:lse bliver kortere og kortere og smerteanfaldene sta:rkere, indtil barnets 
fedsel finder sted. Og hidtil bar den store tr:r:ngsel, som skal ende med den 
nyt- verdensordens fedsel, udviklet sig i fuldst:rndig ovcrensstemmelse med 
Bibelens b''skrivelse tleraf. 

Venleuskrigen. 
N0jagtig ved slutningcn af hcdningernes tider kom den f0rste \<(·rdens· 

kng mNJ forf:r:rdclige lidelser og svzk.lcelsc a( dvili~tionen. Krigcn holdt 
op. men dens f0lgcr udeblev ikke. Man rnente, at dct skulle vzre »en krig, 
som gjorde ende pl alle krige«. Men steaks efter at vlbenstilstanden var 
undertegnet, begyndte nationcrne at forherede sig p! en anden vcrdens· 
krig, som ogsl udbred i 1939. 

Kngen, som bcgyndte i 1914, havde til hens1gt at sikrC' dcmokratier, men 
krigens cftcrhest blev diktaturcr, og demokratiske regcringsformer for· 
svand1 na:stcn helt i Europa. Lmdrnc blev forarmedc, men pl s:l.lllme tiJ 
samleJe tusindtallige rnillion:r:rt:r yderligere skatte. hvilkct opfyldte en an
d<.-n profeti, som siger: »I h.ir samlct eder skatte i Je sidste dagc«. Jak. ~:}. 

Dct var i sandhed et anfald, som begyndte pludscligt og endte pludscligt, 
og det var vcrdensomsp;rndendc. Da Jette anfald oph0rtc:, var verden 
lykkdig. ja ovenud lykkelig. men kup c:n kort tid. Man forstoJ eller vidste 
ikke, at krigcn kun var det lerste vc i en serie af n-er, som til slut skulk· 
lcde hl feJslc:n a( en hel n}· social ordning. 

Lettelser og flere anfald. 
Vclst.tnd var ct fata morgana, og c:nhver hegyndte at tale om tilbagegang 

ti! normJ)e forhold. Jo, en lettel~e var kommet, og den arme \•erJens puts 
syntes at vrerc blevct normal, hvad anerkendte politiske l:r:ger forklarcde, 
og de forkyndtc hovercnJe, at patienten \•ar blevct hclt rask under den dyg· 
tige behandling. 
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Men ak, hvor kortsynet l!C ikke menneskelig visdom. Disse lieger forstod 
ikkc, at det kun var et a{ fedsdsveerne forud for en ny fedscl. De vidste 
ilc.ke, at hedningernes tider var enJt, og at alle jordens konger havde haft 
sin regeringstid, derfor sl de: frc:mad med forhlbning om, at Jen gunk 
orden skulle vedblive. 

Siden kom pludselig og uden vatst-1 c:{tcr1ret 1929 med et kraftigt ve 
og i lighed med dct forste blev Jet verdensomspiendcnde. Vierdipapirer 
sank overalt pl en eneste Jag og vedblev at synke. Mange vendte .sig bort 
fta de usikre vierdipapirer og anbragte i stedet for deres midlet i banker, 
:.om de troedc var sikrere, men det viste sig snart, at bankcrne tilsidst blev 
tvunget ti! at lulc.ke deres d0re. Andre, som ikke havde tillid til bankc:me, 
k0bte guld og opbevarede det i kielderhvzlvinger eller andre steder kun for 
.it opleve, at Jet blev tagct fra dcm som en n0Jforanstaltning. 

Tusindc:r af fabrikkc:t lukkede, millioner a( menncsker blev arbejdsl0se, 
og lange kocr af folk, dc:r ville have mad, sis overalt. Og den arme verden 
begyndte at forstl, at den var kommet ind i en fr)·gtdig depression. som 
medferte endog st0rrt- liddser enJ dc:-t forste "'e. 

Andre ))veer«. 
Depressionsveeme udbrcJte sig over hele w:rdcn, og SJmfundets lieger 

tog sig atter af patienten, man forsGgte mange midler og i niesten hvert 
c:nkelt tilfielde meldtes om »bedring«. I Amerika plstodes det endog, at 
Jeprcssionen var oph0rt, men dog v.1r J en sergeligc kendsgcrning tilbage. 
at endnu "'ar ti millioner c:ller flerc m.cnd og hinder arbejdslese, og dettc: 
alleredc inden man planlagdc: alminJdig ncJrustning. 

Men i overcnsstemmelse me,I billedet af c:n feJsel blev Jc inJtr.iedendc 
lettelser .kortcrc og kortere, s1 at cndnu inden Jepressioncn hclt v;ir ophert 
begyndte en endnu mere fotfaordd ig krig. end Jer nogensinJe fer havJe 
\';ieret, t:n omvieltningskrig, en striJ mellc:m Jiktatur og demokrati, og pl 
hcgge sider fuldfortes den blodigc: kamp til sidste bitre endc. F.&St·ismcn op. 
narismen blev bescjret, men nu trut·s inenncsk<'heden mcJ 11dcl.cggclst' ved 
.1tom· og brintbomber. 

Den p1stanJ b11rcs oftc: fr.A dt·m. J1:r har lidt'n c-ller ingc:n tro pl ljibt" 
kns profeticr, at Jisse begivenh1:Jt'r. Jer .if bibelfotskcrc betcgnt:s ~om tegn 
p1 tidsaldetc:ns endc. ikkc er .mJet cnJ /;(«ntagelsc: af historien. Mc:n nu ml 
laeseten la:gge mzrke ti! , at nil:'stcn alle dt• ti!.lr.igelser, som vi hu pcget p!. 
er uszJnnlige i verdcns historic og ukcnJtc i fortidcn. Dct er i sierdclcsheJ 
sandt om Jc mr:ste profetiskc tcgn. som \'i nu vii underwge. 
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Kundska~ns foregelse. 
I Daniel kap. 12 tales der om en· tr:rngselstid, som vi daglig ser. bliver 

ioere o~ mere ah·orli~. og Profeten giver os Here og mere sllende be\·iser 
pl endens tid. i hvilken ,.j lever. >}Endcn~ tid« k.dder Daniel slutnin#(en af 
iien naervaercnde tidsalder. 

Det er nu klart, at, nlr Daniel taler om en tramgselstid, mener han ikkt> 
jordens undergang men derimod enden pl hedningernes herskermagt O\er 
jorden. Om denne tid sip.er profeten: »I cndens tid skulle mange l0be hid 
01 did. og kundskab skal for0ges<<. (Engclsk o"ers.rttelse). - Dan. t 2:4. 

Det er ligcfrcmme ord, men hvilken dyb mening liJ?ger der ikke i dem ~ 
Oct er i de nulevende generationers tid, at menneskt>r virkelig er beizyndt 
at rejsc hid og did. Vi er nu en verden af rejsende. Og hvorfor? f'ordi 
kundskaben pludselig er blevet enestlende foreget og derfor har muli,AAjort 
opfindelsen af nye faerdsel~midler n0jagtig overens~temmende med, hvad 
profcten forudsagde. 

Sir lsaar Newton, en beremt filosof fra det I 8. lrhundredc. og som 
troede pl Bibelen. studerede Daniels profeti og pl basis heraf sluttede 
han, at den tid ville komme, da folk sk~11le rejsc med en hastighcd af 80 km 
i timen. 

Den kcndte franske gudsfocn.rgter Voltaire drev spot med den store 
Newton og erklaercde, at han virkelig var s1 durn. at han kunne skri,·e 
noget sldant nonst>ns, og isaer fordi han st0ttede dette pl Bibclen. Det ville 
va:rc intercssant at here, hvad Voltaire nu ville sige, dersom ban blev op
vakt fra dadss0vnen. 

De, som i vor tid fzrdes p! landevejene med <-n fart af 100 km i timen. 
~igcr, at det er en normal huti,c::hed, men for en flyn?masldne er 1000 km 
i timen en almindelig hastighed. De. som cndnu lur Voltaires opfattcl~c 
af f\ibelcn~ profetier, burdc st:l stille Of. bet.rnkc si~ . 

De yngre sla:~tled er i vore dage tilbejelige til at glemme. at disse vid· 
underligc fremskridt i opfindelser og dcnne faren hid og did er noget. som 
specielt kendetejtner vor tid. Vore forfa:dre vidste lidt cller intet dt>rom. I 
jernb~nernes tidli~stc tid sagdc mangt> ellers klogc mcnnesker, at jcmba
ncrne \U dja-\·clcns opfinddse. 

Dersom en profe$sOr for '>0 !r siden h:l.\'dc p1st!ct, at vi skulle kommc 
til at sidde hjcmme i vore stuer og talc med folk pl den andc:n side a( 
havet cller tale med folk rundt omkring i verden uden nogen trad eller 
andet forbindelsesled, ville hans ,·enner have sagt: »Stakkels mand, han 
har studerct for mcget«, men idag er vi kommet sl vidt, at vi modtagcr 
disse bekvemmeligheder som noget ganskc almindcligt og ta:nker ikke pt 
a.t dcttc er opfyldelsen a.f guddommelige profetier. 
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For omttent hundrede .lr siden v.u del ikkc ualmmdel1gt, at medlcmmer 
i parlamentet ikke kunne underskrive deres navnc pl vigtige dokumentN. 
H\':td ville vi tznkc om et tilrs h.un hos os i \Otc dai;:c, som hverkcn kun1w 
lzse dler skri,·e! Og husk, at d<:nnc kundskabsfor0~dS<: ~kullc induacffc i 
cndcn~ tid. Daniel t 2:4. 

Samlin1t af folkene. 
Lad os i;:ive a,1t1 rl cndnu en profcti, som har mcget mu tilknytnini;: til 

den tid, hvori vi lcv('r oi;: som bckrzfter, at vi i s:indhed oplever de :,i.(. 

sluttende bc1tivenheder i verden~ m0rke tid ar sori;: os;: ded. Profetien lydcr: 
»Derfor bier e(ter mig. sigcr Herren, cftcr den dai;:. Ja jc,it rejscr mig til 
rov, thi min ret er den •. at ieg vii sanke hedningerne. at jeg vii samlt' ri
f',erne for over dem at ud0se min forternelse, al min brzndcnde vrede. thi 
ved mm nidkzrheds ild ska! den hele jord fortzres«. Zefanias 3:8, 9. 

Hov('dpunktet i dcnne profcti, som lbcnbarer tiden for dens opfyldclsc:, 
cr dens henvisning ti! samlmg af follu1u. Enhver ved, at dC'I kun er i d<' 
.~encrl! lr, at opfinddser OJt fremskridt har fort folkene m~rmcre hinanden 
pl en sldan m!de, at en stat ikkc mere kan leve fuldstzndig isolcret fra 
.:tndre stater. 

Forst opstod Folkcn<'l' Forbund. Dcrdtcr kom den store 0konomiskc 
kon(ercnce af (,6 nationer, som afholdt~ i England i somml!ren 19.H, 
og skent den blev en skufMse, tjente den som en god illustration a(, hvor· 
ledes nationerne samledes i et tzt indbyrdcs afhzngighedsforhold i en· 
dens tid. 

Londonkonfcrencen blev arrangcret i erkendelse af den sandhed, at dcr· 
som nationernc ikkc kunne enes om en bestemt ekonomi· og pengepolitik. 
ville hele civilisationen vzre i (are for at bryde sammen. Men ak, der nlede~ 
ingen virkelig overenskomst ved kon(eren<('n, hvorfor der i st('det for sattes 
en vanvittig kaprustning i gang, som forte til den anden verdenskrig, der 
udbred 19}9. Derefter kom den i hcle historien mest Mndgril'lC'lige sam· 
ling a( folkt"Slagene eller forenin!! af nationerne da de medtes i San 
FrandS<o for at opstille en 11)" fredsordcn, nemlig De For('ncdc Nationcr. 

Ja, Zefanias har forudsagt. at det skulle helt mislykkt'S med allc disse 
sammenkomster af nationerne i de sidste dage, og 1rsagen hertil er, siger 
profeten, at tiden nu er kommet, da Gud vil ud0se al sin retfaerdige harme 
over en selvisk, fordzrv('t samfundsorden, over en verden der blot i det 
ydre bekender bans navn, men som forts.rtlig er ulydig mod hans love. 

Profcten erklzrcr dere(ter, at Guds vrede skal ytre sig pl en sldan mlde, 
at hans nidkaerheds ild ska! fortzre hele jorden. Dt'rsom jorden kunne blive 



»opslugt« af et veldt dyr. som omtalt i det foreglende. k;m dc:n ogs! »for· 
tzres« ;iJ Guds nidkzrheds ild. Udtrykkenc er symbolske i ~g~e tilfa:ldc. 
Det er ikke et bogsuveligt dyr. en bog~tavelig jord eller en bogstavdig ild, 
som der tales om. 

Symbolct ild er meget oplyscnde. Hermcd mencs den fuld~taend1gc til· 
1ntetgerelsc af den nuvzrende selviskc orden. Dereher kommer Kristi rige. 
1gennem hvilkct folkene vii U en lcjlighed til at vende tilbagc ti! Gud og 
ti! at tjene og lyde ham. At profeten Zcf.anias ikke taler om tilintctgerelscn 
a( den bogstaveligc jord cllcr hele menneskeheden, fremglr tydeligt af 
vers 9, hvor dct hedder: »Seda (efter ilden) vii jeg give folkenc nye, renc 
l~her (sandheden). st at de alle sammen pikaldcr Herrens navn o~ tjener 
ham cndrzgtigt«. 

Heraf frcmglr, at folkene ikke skal opbrzndes, men dr vii fl en lejlig· 
hed til at vende tilbage til Gud, efter at den S}'mbolskc jord er blcvet 1>for· 
t..:"ret« af Guds nidkzrheds ild - den store tra:ngsel. 

KAPITEL VII 

GENOPRETl'ELSE, \'ERDENS ENESTE HAB 
Den fulde genoprettelsc af menneskeslar:gten til en tilstand af fuld.kom

men sundhed, lykke og evigt liv i et Vt'rdensomspaendende paradis, er Ska· 
hcrens bestemte hcnsigt ifelge hans Ord, Bibelcn. 

Fornuhen siger os, at det er, hvad vi kan vente. Dcrsom Gud skabtc 
jorden for menneskent', og menneskene for jorden, ml det vzre ulogisk 
at antage. at forferrnde og oprerskc kraefter for ~standig skal .kunnc 
trodse \'itkeliggerelsen af Guds kz:rlige hensigter eller tvinge h.im til at 
antagc en anden plan for at frclse nogle fl mennesker og overf0rc dem til 
en andrn livstihtand. 

Da. Gud 5kabte det ferste menneskepar og $atte dem i den vidundt'rligc 
Edens h.tve, sagde han tit dem: >>Vorder frugtbare og mangfoldige og op· 
fylder ;ordcn og underlzucr eder den«. Han sagde intct om, at Adam og 
Eva slcullc gl til himmelcn, nlr de dede. Dedcn var i virkeligheden udenfor 
deres synskreds, sllznge de forblC'\· lydige mod Skaberens lo\·. 

De var bcstemte til at !eve pl jordcn og ikke de. De slcullc opfylde jor
den ikke himmelen mrd deres afkom. Pr0v pl at forestillc dig de ideelle og 
hcrlige forhold, som kunnc vzrc rldcndc pl dt'nne planet, dcrsom det op· 
rindeligc paradis var blevet udvidct til at omfatte helc jorden. ~ldan som 



dct havde vzrct Guds hens1gt. ~ for d1t indre 'Y" et verdtnsomspzn· 
dende Eden opfyldt af en fuldkommen og lykkclig familie, hvor alle med· 
lemmerne er i besiddclsc a( dt'rcs kzrligc Skabcu cviJl.C gunst. Del er 
virkelig dennc velsignede gave. ~m er i vente for mcnne<kt'ne, "'' .1JJa11 
~cmop,.tfl#ht u ril:rtl J?tfmem /tJ!I tlttJ. 

l.eftA>:t om genoprettelst>. 
D.a Gud i l'<.-grnJelsen udtalte. at kvmden~ ud skulle lmusc slangens 

hoved, mcm!c h.an virkdigt, at slan~cns dedbrin,itendc ma~t skulle tilinlct· 
~eres, osf at menneskenl· skulle ~enoprettes til den tils!and. 'om dct en 
/Zang mistcde \·cd deres ulydighed mod Skabert'n. 

Og da Gud sa,ede til Abr.1ham, at ~cnnem hans ,zd 'kulle alk jorJcn~ 
slzgtt'r velsignes. var dct el loftc om gcnopreltd~ for allc Adams eftcr· 
kommere. 

Da cngdcn forkynJtC' Je'u foJ~I O/t. u.hi!.hc: 1>f:Jcr er 1J.ig en frd~·r 
foJt i David$ st.ad og han er Jen Herre Kristus<1, sl beu1d det. at hek 
,·crden skulle fl en IC'jlighc:d til at hlivc frclst fra deden og genopreltel Iii 
)j,· rt jorden. 

Da Jesus lzrtc ~inc disdplc Jt bcd1:: 1>Kommc dit rige. skc din \·ilje, som 
i himmclen dledes ogsl pl ;nrJm«. plmindede han dem dermed om den 
virkcligc og endclige hensigt med Guds rige, nC'mlig genoprettdsen a( det 
tabte paradis. De kristne har derfor, hver gang de har udtalt Herren.s bfin. 
hvad enten de bar forst!et dens menin~ dler ikke, bedt om gcnoprettelse af 
paradisiske forhold pl iorden. 

Da Herren og han~ apostle lovcde allc trofastc kristnc, at de til sidst 
skulle blive medarvin~er med Jesus og regere med ham. sl bcted dette, at 
de som Abrahams lndelige saed skulle ddtage med ham i den herlige ger· 
ning at uddele de lovcde velsiJ!nelser, a! ,gcnoprette til virkeligt liv. A~n· 
haringcn '):to. 

Nlr den hellige Skrift siger, at Jesus ved Guds nlde ...... sma,gte deden 
for alle, bdyder dctte, at dedsdommen, som hvilet over hvcrt mC'nneske 
pl grund af syn.iC'n, pl Guds bestemte tid vii blivc ophzvct, og dt'r skal 
lbnes en vc; til evigt liv for hele mcnnt"Skcslzgtcn. Rom. 6:23. 

Oct er for at udfore dctte gcnoprettelsesvlltrk, at Jesus og meniP.heden 
bliver ophejet til sl hej en stilling blde i natur og herli,1tht<l. Hvor langt 
sterre h!b om herli,ghed er ikke dette for Kristi menighed fremfor middcl· 
aldercns uhy~clige l:rre om. at Gud for~egte at fl hele verdcn ind i me
nighcden for derigcnnem at frclse den fr.a evig pine. 

Det er dette herlige fornyclscs· og ,:enoprettC'lsesv.rrk, ~m sllal udferes 
,·cd Kristi andet komme. Apostelen Peter henviser til dette i Apo.st. Gem. 
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3:19--23. Lige fer dette udsagn havde ban helbrcdt en ma.od, som havde 
vaeret lam fra sin ungdom af. Peter benyttedc Jenne begivenheJ som illu
stration og udgangspunkt for den vigtige undcrvisning, ban ville give sine 
tilh0rere og udtalte: »Der(or fatter et andet sind og vender om ior at eders 
synder ml bli,·c udslcttet, s1 at vcderkvaegc:lscns tider m! komn1e fra Her· 
rcns byn, og han m1 sende den for edcr bestemte Mffiias, hveni himmelen 
skal huse indtil allt tings gtnoprtllt lststiJtr, hvorom Gud har talt ved sine: 
hcllige profetcrs mund fra de a:ldstc dagc:«. 

Hvilkcn omfattcndc profeti er ikke dette, alle tings gcnoprettclse ! Hvil· 
ken forskellig betydning af Kristi andet komme fremfor de r.edselsbillcdcr 
om dommedag, som man fer satte i forbindelse dermed? 

lk.ke tider med uhyggc og pine men vederkva:gelse-stidec skal kommc 
som en felge a( Herrens na:rva:relse ( engelsk bibelovcrsa:ttelsc). Udtryldcet 
»naervaerclse af« betyder p! graesk rent bogstavc:-ligt »ud fra asynel al .<. 
Denne udtryksform kommer fra den orientalske ide, at man udtrykker sit 
mishag mod en anden ved at vcnde ham ryggen, medens man bctragtcr en 
som vcn ved at vendc sit ansigt imod ham. Hvor indholdsrig er derfor ik.ke 
denne profeti. 

I Edens have havde Gud vcndt ryggen mod hans nu~nncskeskabning, da 
bans lov var blevet ovcrtrldt. David siger os, at »i Guds gunst er liv«. Men 
vcrden mistede Guds gunst, og ligesom blomster, der ikke f1r solskin og 
regn, visnede follcet og dede. 

Lefteme vU blive opfyldt. 
Men skent Gud billedlig talt har vendt ryggcn til menneskcslaegten meet: 

end 6000 1r, har han ikke destomindre g1vet lefter om fremtidige vclsig· 
nelser og ogsl gjort forberedelscr ti! at opfylde disse. 

Kristi andet kommc og hans riges oprettelse afmzcker tiden, da d.issc 
lefter begynder at g1 i op(yldelse. Derfor siger Peter, at Gud derefter vii 
vende sit Asyn mod menncskeslzgtcn, og dere( ter skat vederkvzgehestider 
felge. 

Aposh:lcn n.zvner ogs1, at i de tider ska! alt Jct blive gcnoprettct, som 
Gud har talt om gcnnem sine hcllige pro(etcr f ra de a:ldste dage. Det var 
et (uldkomment liv p1 jorden, som menncsket forspildte, og det er et iuld· 
kommcnt !iv, dee ska! oprettes pl jorden igen. Hvorledes kunne verden 
blive gcnoprettct ti! himmelcn, hvor den aldrig har vaerct? Tznk over det ! 
Al.le Guds hellige pro(eter har forudsagt disse kommende lykkelige dagc 
for den n0Jstedtc og deendc menncskeslzgt. 

Har du aldrig undret dig over, at der skulle va:re blomstrende erkener og 
vokscnde figentraecr i himmelen? Det er jordiske ting af denne aatur det 
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Gamle Testamentcs profeter skrev om, 08 nu ser vi. at deres budskab i 
sandhed betyder jordiske velsignelser med !iv og lykke i det genoprettede 
paradis. 

Peters hdbredelse a( et menneske, der havde vzret lam blev blot brugt 
som et billedc a( den sandhed, at nlr messiasriget er oprettet, vii der blive 
helbredelse for alle. Esaju sagde, kap. 3~. at nlr riget oprettedes, skulle 
»den Jamme springe som en hjort«, den stumme tungC' iublc«, »de deves 
eren oplades« og »de blindes ejne ibneS«. 

Disse genoprettelsesvdsignelser skulk ikke blot kornmc sldanne ulykke· 
lige tilgode, som er lemlzstet og lamme, men alle som 0nsker det, ska! 
blive velsigncde. Men der findes ogsl lndelig blindhcd, ~m vii Olive hel· 
bredt, nlr kundslcaben om Gud fylder jorden, som vandet dzkker havets 
bund. Es•jas 11 :9. 

Det messianske rige er symboliseret i profetien som et bjerg. Det er dettc 
bjerg (rige), som Daniel forudsato:de, skulle voksc til dct opfyldtc hcle 
jorden. (Dan. 2:}4, 3), 44). Dette samme bjerg omtales ogs! af profeten 
Mika kap. 4:1- 4 hvor vi laesc.-r: 

»Men det skal slce i de sidste dagc, at Hem:ns Hus's bjerg skd vaere 
grundfaestet oven pl bjergene og ophejet over h0jenc, og folkene skulle 
streimmc ti! det. Og mange hedninger skulle komme og sige: kommer og 
lader os gl op til Herrens bjerg og ti! Jakobs Guds Hus, at han ml liue 
os sine veje, og vi ml nndre pl hans stier. thi ha Zion skal udgl lov og 
Herrens ore! fra Jerusalem. Og han skulle <lemme imcllem mange folkeslag 
og holde ret for vaeldige hedningefolk ud i det fjcrne, og de skulle om
smede deres svaerd til hakker og deres spyd til haveknive, et folk ska! ikke 
lefte sv:crd imod et andet, og de skulle ikke ydermere eve sig i krig. Men 
Je skulle bo hver under sit vintr.r og under sit figentr~ og ingen skat for· 
fzrde dem, thi den Herre Zebaoths mund hu talt«. 

De Nidste dage. 
UJtrykket »de siJste dagc« pcger pi slutningen '-f synJens og dedens 

regering pl jorden og pl den pcriode, hvor en bedrt' orden ska! indferes 
under Messias som den hejeste myndighed. Den merke middelalders fore
stillinger om »de sidstc dage« bu helt igennem vist sig at vzre urigtige. 
nlr vi har undersegt dem i lySt't af den inspirerede hellige Skrift. 

I stedet for at Je sidstc dage skulle betyde udelukkelse af alt h!b og alle 
lejlighc:der til at forbc<lrc sig, giver profeten os en hel modsat forklaring. 
Han siger, Gud skal da lzre folkene hans veje og lzre dem at g! pl hans 
stiec, og de skulle komme bort fra deres selviskc og krigslystne tenden.ser 
samt anvende deres tid til at fremmc: fred og god vilje, »folkene skulle ikke 
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mere lefte svzrd mod hverandre og ik.ke mere lzrc at fore: krig«. 
Bibelcn ~nbarcr ik.ke allc detaillcr vcdrercndc dc:t mc:ssianske rige, 

men vi bliver forsikret om, at den sarnme guddommelige kraft og ufejl· 
bare visdom, der har frembragt og' styrer de utallige himmellegemcr i be· 
stcmtc bancr, skat indfore de metodc:r, gennem h'·ilke kundskaben om Guds 
k.ic:rlighedslov vii blive udbredt over hele iordcn umiddc:lbart efter at den 
nuvaercndc menncskelige ondskab er ophert. 

Den symbolske fmrutilling i Mikas profrti grunder sig helt naturligt 
pl de ting, profetcn var fortrolig med. Sva:rd og spyd er 1k.ke vlhcn, der 
benyttcs i vore dages krigc. Dcrsom dennc proieti havdc vzret skrcvct i vor 
modcrnc hd, ville der udcn tvivl vaerc naevnt undcrvandsbldc, flyvemaski· 
ner, giftgu og atombomber. 

Ligeledes er vintraeet og figentrzet symboler pl feed og til(redshcd grun· 
det pl forsikring om, at livsfomedenheder og bekvcmmelighedcr ikke skullc 
mangle for nogen, nlr Kristi regering er tridt i kraft. Et hyggcligt landsted 
udcn pantc:gzld vii vat"re en naturlig forestilling om dc:nnc herlige til · 
vzrelsc. 

En anden intercs.sant profcti om genoprettclsestiden er givet i Esajas kap. 
2~:6-9, den lyder: 

»Og den Herre Zebaoth skal gerc for allc folkeslag ct (edt g;iestebuJ pl 
dette bjcrg, et gaestebud med g.i.mmel vin med fed marv, med g.ammel klarct 
vin. Og pl dette bjerg skal han borttage slerct, med hvilkct allc folkeslag 
er tilsler<.'de, og dat"kket hvormed alle heJninger er bedzk.kede. Han skal 
opsluge deden for evig. og den Herre Herre skal afviske grlden af alle 
ansigter og borttagc sit folks forsmzdel~c af al jorden, thi Herren bar talt 
det. Og man skal sige pl den dag. se dettc er vor Gud, vi have hlbet pl 
ham, og han skal frelse os, dctte er Herren. vi have hlbet p! ham, vi ville 
fryde og glzde os ved bans frelse«. 

Hvad kunne vi enske mere end det, som beskrives i denne opmuntrende 
profeti om kommcnde genoprettdses vclsignelser > I sandhcd vii det blive 
en fest, »nlr allc folks lzngsel vii blive opfyldt« (Hag. 2:7, eng. overs.). 
Denne fest betyder gcnoprettelse til liv og sikrc midler til livcts oprcthol· 
delse som dct messianske rigc vii bnnge. 

Sleret, som symboliscrer den gamle slangcs forblindende indflydel~e. 
skal borttages. Dctte bliver muligt, fordi Jen gamle slange Satan vii blive 
bundet. for lt han ikke mere skal forfere folkene. Abenbanngen 20:1-3. 

Og JeJen ska! da blivc opslugt til sejr. Ja, dct var deden, dcr kom ind i 
verdcn og forstyrrede lykken for alle. men det som gik tabt skat genoprettcs, 
og dcrfor ml deden tilintetgorcs. 

I Abenharingen 21 :4 siges der. »at deden sk1I ikkc va:re mere«. Vanske-



ligheJen i fortidcn \'ar, at \'i tolkeJe alle dissc berlige jordiske leiter til at 
g,rldc for bimmclcn, idet v1 overd Jm ktndsgcrning. at kun nogle f1. 
Mestercn sanJc eftcrfelgcre i dc:nne tidsaJJer, tar den sterste himmdskc 
btlenning. Dl't ,, b,,.,. {lJ J"'J<'JJ. ''' JtlJc-11 h11r hc-r..kc-t. "K J,1 c-1' J1tl'f<Jr 
he•" Jen iJdu 1kal t·(Jfrt mere. 

Og hvor lykkclige vii menncskc:ne ikke bli"e "eJ at modtage rigets vel· 
signelser, liv og frehc. La:g ma:rke ti!, hvaJ profeten sigcr hc:rom: »P~ den 
tid ska! man sigc: »Sc Jc:ttc er vor Gud, som vi ventcdc, og som vii frclse os. 
Ja. det er Herren, som vi \'Cotede, l.ider os juble og vzre glade oH·r hans 
frdse.« 

Hvor mange millioner mennesker har ikke ventet p! og la:ngtes efter en 
b<:Jre forst!dse a( den sanJc Gud? Og hvor mange har ikke h!bet p! og 
bedt om den frelse, han :.tlenc kan give? Ja, \'erden har vcntet p! morgen
gryet a( Guds tilb.igc\'cnJende guns1 uJen at vide dtt, m!~kc Cordi de ikkt 
har forst!tt, nAr og hvorltdes dette ville ske. 

Men nlr zrkdjendens forblindcndC' indflyddse er gjort til inttt, og 
kundskaben om Guds hcrligheJ har opfyldt jorden, da skal menneskcne 
lzre deres GuJ at kenJe og helhjtr1<:t og m1:d glzdc vcnde tilbage til ham. 

Guds \'SPhHge magt. 
Lad ingen vakle i troen pi de overv~ldende ting. som GuJ har lovet at 

gere for mcnncskene. Husk at \'i nu betragter, hvad den almrgtige og evige 
Skaber af univecsct har lovet at gere. Dm Gud, som i bcgyndelscn lrcm
br;;igte !iv, er fuldt ud mal'gtig til attcr at ftembringe Jiv for .at oplylde sine 
lefter. 

Og denne genoprettelsc indho:fatter blde J,. ""'" og Je ""'"""· Dette er 
Bibelens lzre om opstandclsen. Denne \'idunderlige hue om opstandelscn 
( ra de d0dc er helt blevc:t sat ti) side ved Jen alminJeliJ?c opfattelse, at der 
ikke findes nogen d0d. Hvorlcdcs kan nogen blivc oprejst fra deJcn. Jer
som han ikke er ded? 

Hvor umuligt har Jet iklce v.erc:t for en forvirrct \'erdcn at gribe det 
enlcle og for sjzlcn s! tilfredsstillendt hllb om »genoprettelse<c, fordi sin· 
dene har vzrct forblindet af troen p~ den udedelige sjzl? Men nu kan vi, 
Gud vzre takket, forst! hvad Ordet frelsc 1ndbclatter. DermeJ mencs en op· 
vlgnen fra doden og en genoprettelsc til liv pl jorden. 

Bibclen beskriver dedcn som en »sovn«, fra hvilken vi ;;ille skulle op· 
vlgne ti! vcd<:rkv11egelse under Jen nyc dag, som nu er i frembrud. TiJsald· 
renes guddommelige tidsur har ;;illercde sllet den tidligc morgentime, og om 
merket endnu er tzt, s1 er den nye dag dog begyndt at gry, ja vi er et godt 
styk.ke inde i den. 
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VeMgnel..en er na-r. 
Det mest i11terc-ssante a( alt dette er, at dissc livg1vcndc velsignelscr af 

»genoprcttcl~« i •.mdhcd er meget norr. Og der krrves heller ikke ct over
m!l .af tro for at kunne indsc dette. Bibclens profcter har nejc bcskrevc1 
den nuva:rcndc verdcns udvilding og de tilstande, dcr skulle indtrzffe 
umiddclbart for oprcttclscn a( Guds rigc. og Jc mange velsigndser, som 
.illercde er kommc:t. ville va:rc bctragtct som umulige for noglc U J.r sidcn. 
Oct l:>er dcrfor ikkc va:rc svzrt at tro, at den s~mmc guddommclige magt 
OI( visdom, som har :.tyrct og ovcrdi;:ct profcticrnc om de ting. vi nu ser 
•Om virkclighed, ogsl har Jt:<.lct forudsigcls<:n om de cndnu stom: ting. som 
c' at vente i den naerc frcmtid . 

Lld os dcrfor gla:de os over de hcrligc frcmtidsudsigtcr, og ml vishcden 
om den kommcndc l(la:dc hja:lpe os til tUmodiizt at baerc Je nuvlltrcnd, 
prevclscr. Medens ~yndcns og dedcns regcring har vaerct lang og bcsvzdig 
for \·crden i sin helhcd. tr dog tidcn for dN enkclt<: menne~kc 1t!ct hur
ti~t forbi, og <:rfaringcrnc har vzrct til stor gavn for allc. 

Om vi ,fcrfor kunne indsc. at den vise og ka:rligc Skaber hat tilladt dcl 
onde for dcn·cd hc:dl't' at Jaerc os vzrds.rttelscn a( ham og hans love. kan 
vi t!lmodiRt \'cntc og med glzdc fort~ttc at t>cdc om den nyc dag~ (ulde 
komme. 

De ~om »HOveru I deden. 
Lad os ogsl huskc - oh \•elsigncdc sandbed ! - at de, ~m er hcnsove<k 

1 dedcn. h,·.,.d cntcn de var uvidendc om Guds ri1o:c cller m<:d glaedc bar for· 
\'entct dct og bcdt om dcts kommc, d ~kal de ikk<: mistc den nyc dag~ 
vclsil(nchcr, men ligc s! foldt U dcl dcri ~m dem, der ovcrlevcr den nu· 
,·zrcnde ovcrg.tnl'lstid, thi alle ~kal opvzkk~ af deden. »Undrer c<ler ikkc 
hero,·cr, tbi den time kommer, pl hvilken alle dc, ~om er i.gravcnc, ~lrullr 
hnrc hans rest«. Johs. 'I :28. 

Men mcdcns allc p! den nyc da,!! vii U en fuld lcjlighcd til at vende 
tilbagc til Gud, bliver dennc gave dog ikkc p!tvungen noi;:cn. Dct mcssian· 
~kc ri1tes love ml adlydes. og de som ikke adlyder, vii blive tilintetgjort i 
den andcn dffd. Aro~t. Gern. ~:2A ol'l At>cnbaringcn 20:1 ~- 1 '1. 
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KAPITEL Vlll 

OUDS NYE ORDEN 
»Og han skd! aftt1"e hiier tJrt af dtrtJ "'int, og J11Jt11 1kal iklu 

1•t1tre mtre, tj heller Jorg, ti ht/ler sltrig, ti helltr pint 1l1t1I v,.re 
mere, thi Jet f orrige er l't/t,tl borl. Og han. som saJ pJ trot1en, sagtie: 
St jeg g1" """ ting nye. Og han Jiger ti/ mig: Skrirt, thi Jiue orJ ere 
trovt1trdigt og 1a11dt«. Abmbaringen 21:4- 5. 

Om vi kunnc antagc. at vor jord eller en andcn planet i det uende
ligc univcrs ikkC? var lydig mod de guddommeligc love, som styrcr himmel
legcmernc, ved vi, at et sUant anarki ville betydc foldstaendig edel.iei.tgehc 
af den planet. Vidcnskabsmaend er fl ere 1r j forvejen i stand til at ud rcgnc 
det nojagtige tidspunkt for en solformorkelse, fordi de ved, at himmellegc· 
merne med absolut sikkerhed felgcr vissc bcstemtc baner. 

Er dct da ufornuftigt at antage. at mcnnesket, den ·hejeste af Guds jor· 
diskc skabningcr og den cneste af disst". scm har en samvittighcd mere cller 
mindrc felsom for ret ellcr uret, ogsl er undcrlcastet en guddommc:lig lov ? 

Det er iust slledes. og det var menncskencs ulydighcd mod Guds lov, som 
styrtcde dcm ud i et haengcdynd af sor/{. lidelsc og ded, og det er kun vcd 
at lyde den guddommeligc lov, at menneskene kan vcnde tilhage til Gud 
og til liv og lykke, som forspildtes gcnncm syndcn. 

Nu ml ingen tro, at et nuvaercndc forseg pl at lyde Guds lov uden hen· 
syn ti) andre omst<!endighcder vii mcdfere, at man kan vt'ndc tilbagc til 
Guds gunst. Ncj, den fuldkomne Adam ovcrtr!dtt' Guds lov, og han havdc 
dog bide kunJskab og ('vne til at felge den, dcrfor blcv han domt til deden. 
Som felge deraf er mcnnesket i sin svzkkcde, deende tilstand ude af stand 
ti! at holdt' Guds lov ukr.ienket Of.. er derfor hlble~t fortabt hvad tilvejc· 
bringelse a( frelse for sig sclv ang1r. 

Skriften sif..er, at »siled~ elskede Gud ,·crden, at han gav sin sen den 
t'nblrne, for at hver den, som tror p3 ham, ikkc skal fortahcs, men have et 
('Vigt !iv«. Heraf fremglr, at Jesus alenC? er midtpunktet for alt hlb om 
frelse. han bctaltc dedsstraffcn genncm sin cgcn ded pl korst't. Dct var 
for dettc forrnll~ skyld, at Jesus blcv )}kod«. Det var et mcnneske. Adam, 
som h:ivdt' 5yndet. op. som modtoj:? dedsdommen, og sllcdcs \'ar dct ned· 
vt'ndigt. at et andet menneske, ct fuldkommcnt og ikkc domf<!eldt mcnncske, 
blcv genleseren. Dette storv<!erk udfortc Jesus. 

Men medens Gud i sin kzrligheJ sendte Jesus herned for at de for 
mcnncskcslzgtcn og dcrmed lbnede t'O vcj til udfriclst' fra d0dcn, si et en 
blot forstandsm3euig t'rkt'ndels<' hera( ikkc tilstra:kkclig til frelse, hverkcn 
nu eller senerc, nlr riget blivt'r oprettet. Hvad fordrer Gud da mere? 



Gud sammenfattede sin lov til Israel i det, der er kendt som de t1 bu.!. 
De da.nner grundlaget for de fleste riviliserede love i vor tid. Jesus sammen· 
fattedc disse bud i to hovedpunkter. den st0rstc ka:rlighed til Skabcren og 
samme ka:rlighed til na:sten som til o.~ selv. 

Dette sidste krav er i almindelighed blevct kaldt den gyldnc regel. Dissc 
to ho\·edbud er grundlaget for al sand retfa:rdighed. og ingen kan hverken 
nu eller i den n;JC"ste tidsalder v;JC"re i harmoni med den sande Gud, dersom 
denne lov tilsidesaettes eller ikke adlydes. 

Sekiskhed har hidtil siddet i h0jsaedet. Ud fra et materielt synspunkt kan 
St'lviskhed se ud som gavnlig og n0dvendig. Det har ofte set ud. som om de, 
Jer ikke bar vaeret egoistiske i deres straeben, blh·er sat tilbagc i deres jagen 
efter lykken. »Nu kalder vi de hovmodige lykkelige. ja. de, som 0vede 
UJ:udcli~hed, er opby~ede, og dC', som friste Gud, er slupne fri. Mal. 3: I ~. 

KierUghed i stedet for sel\iskhed. 
Gennem de forl0bne sd:s tusinde Jr har Satan vaeret mc·nnt<skesl;JC"gtens 

store hcrskcr og leder og styret elter sdviskhedcns onde prinlip. Vcd opret· 
tel~en af dtl 11yt rige vii al lov og orden blfre det moJ~atte. D.i. ~kal Je~u~ 
vam: den rcgcrendc fyrste, og Ju~rligheJ i ~t<:dct for .1efri.1khtd ~kal laere\, 
opmuntrc~ og belennes. 

Da ~k~l englenes vidunderlige profeti gl i opfyldclsc »Fred pl jorden Of( 
blandt m<:nncsker god vilje«. (Diaglott oversiettelse). Denne overganR fra 
selvi~khed til kaerlighed sker ikke pludselig. Profeten minder om den grad· 
vise mld<.", \'ed hvilken vcrJen vii blive undervist i k<'l'rlighedcns lov, idct 
han siger: »N!r dine dommc kommer til jorden, la:rer jordC'riges beboerc 
retfaer<lighcd«. Esaja.s 26:9. 

De af Esajas omtalte domme vii blivc ud0vede samtidig med rigets veJ. 
\ignelsc·r. Men dette har ing<:n lighed med den traditionelle forcstilling om 
dommcns dag, som er blevet anvendt til at skritmme mange mennesker ind 
i kristelige organisationcr. S! gcnn<.'fll~ribendc blivcr rigets fremgangsm!de 
med at undervise mcnneskene i retfa:r<lighed, at Guds lov vii blive indskre
vet i mtnnc~kcnes hjerter, som profetl'n siger. Jeremias 31 :H-34. 

Men in#ten beh0vcr at vente. til riget er oprettet, for at bcgynde p! at 
praktis<:r<: Guds lov. Hvad skulle hindrc os i allerede nu alvorligt at str.rbe 
efter at clske vor n<rste som os sel"? 

Og der findes mange mldc·r at gerc godt mod andre p!. og som ligger 
indenfor rnr ra:kke\'idde Der beh0vcs ingcn penge til at vise et glad an
sigt. at ~in· <:t oprriuntrendc ord eller at dele med andre den glaede. som 
ber findcs i vore hjerter. l ~amme grad som vi kender Guds kzrlighed, 
sldan som den nu er ibenbaret for \'Ore egne hjerter i hans Ord, ber vi 



\·r1e glade for .it tort.rile .mdrc Jervm. Der gin:s 111gen bcJrc made, p.\ 
h,·ilkcn vi kau trestc ~orgcnde hjcrter. end ved at meddd" dt:m dct J.:b<..le 
budskab om Jet me.ssianske rigc OJ.: dcu snare oprcttclsc. 

DC't kan ikkc: nrgtes, at der endnu forestlr me/Zen ~va:r lr:tngsel for 
,·crdc:n, fordi flcrc lidelscr og sorger ~yn~ n&Jvendii:e for at ydmrge ho'· 
modigcs hjertcr OF. forml mennesker Iii at soge Herren og hans hjrlp. Del 
vii uden tvivl under »den store tra:n~sels lid« ,!:i me~ct bedrc for dem. som 
»"'6p.er relfa:rdiS?hed« 01o: »S0ger sagrmodiJ:ht"d«. OJ: $0ffi ~tr..rbcr rflcr ill 
>tifte fred blandt deres mt:dmc-nncsker, end for an,fre. Zcf. 2:3. 

Men Gud va-rc tak, Jesus har giver os fonikring om, al inden :11! »k01I« 
bli\'er tilintc1gjort i den kommendc- lrrngscl. ,·il d1:nne bli,·e ~1and$('I eller 
»de Jage forkortcde« . (Matti:. 24:21, 22). Den ,·ii opherr: som vcd C'I 1111· 

der, nlr menneskene pi jorden har la:rt den kktie. der ,.ar 11lsiglct. 
Ot: hvilk<'t under vii de<te blive? Oh ,·elsiJ.tn«de og oploflcndc· I.toke. ,IC't 

bli\'er opre11,fu11 tt/ Kri,ti rif!..-! Det bliver S\'<m:I pl allc krislnes henncr 
»il.011111,, di1 rite«. I DEf\'/'\E /'\ODENS TID PAPEGER VI FOR VER· 
PEI\' fJETTE STORE UNDERS KOMME 

Ta:nk pl Jc vidtglcnde OJ{ velsignede forandringcr. sorn vii find<' 'ted p.I 
jorden. nlr Gud~ vilje skcr "" som Jen skcr i himmelcn. Nlr al clcndi~hcd 
og smertc-, £omedrelsc og wrg. der nu S<"l pi grund af syndcn, er bortc. I 
s1cdt"t for dim: lidclscr, som ncd genncm tiderne stadig har forstyrret men· 
neskdig lykkc. vii Jcr komrne herlighe<lcn fr.1 en fuldkommcn jord, hvor til 
slut ikke den mindste smulc sclviskheJ dler synd vii (~ lilfadelse til al hin
Jrc freden os lykkcn i cl fuldkomment samfond. 

I dctte genoprettede po1.radis. som nu er sl na:r, ,·ii hw:rl mcnnl.'ske dcr 
helhjertl't lydcr de da t:zldende ~uJdommc:ligc love, blivc ,!:Cnoprcttct Iii 
intdlektuel, moralsk og fysisk fuldkommcnhed. Pre'" "' forestille dig en 
tilstand med fuldkommen sundhed og skenhcd hos mennesker og for~tl, al i 
fremtiden vii virkcligheden langt overg1 allc tanker derom. lngcn sorS?. in· 
,i:en klage og ikke ~ror af forfald, thi Herren har Jo,·ct, at »deden skal ikkc 
v~re mere, ej heller sorg, ej heller skrig, cj heller pine skal va:r<- mere; thi 
•le- forstc tin,!: er vcp,ne hort.« - Ab. 21 :4. 

ldag er der forholds~·is (J a( jordens millioner, dcr ikke blivc:r pfagl't af 
en c-ller .inden af de tallese sygdommc. der hjcmsegcc den faldnc menneskc· 
~l<tgt, og som ikkt· lc:\'Cr i nzsten konstanl frygt for de ul)·kker, der k.in ven· 
les. Denne vedholdende frygt har t.rebet menneskehjerterne, fordi de 0jncr 
udsiglen til (attigdom, sygdom, bombcmaskiner og atombomber. Dctte uhyg· 
~clige speogclsc tegner sig hele tiden for ejnene a{ denne selviske af synden 
h;ierp,edl" verden. 01? Jette forstyrrer O/!. (jerner den spinkle lykke, som ellers 
miJlertidig kunnc nydes af nogk ft. 
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Men i Jen nye verden, nlr Kristi rige bliver fuldt oprettet, vii endog 
lrygten for ondt blive (jernct. Forsilcringen i det guddommelige l0fte er, at 
inlet, der kan skade eller eddaegge, vii bliw: tilladt i Jette hdlige rige. (Es· 
.tjas l 1 :9). Ah. ja, hvor vidunderligt vii det ikkc: blive, nlr graedende og sur· 
geode Ur t0rre1 tlrcrne bort, og 1rsagen til deres rlrer bliver fjernct, og nlr 
Jc: ser, hvotlcdts rigt-ts arbejde g1r for sig og fulJendes. Esajas 2):6-9. 

Hvilkcn herlig forrc:t har vi ikkc, som i forvejcn kunne forkynde hcle 
verdcn dettc~ glade budskab, alt eftersorn vi bar tid og lejlighcd. Dcrsom n 
mrrker vore venners og naboers frygt, idet de ser frem mod de ting, sorn 
)kal kommc over verden, lad os da skynde os med at udferc Herrens befo· 
ling og sige til dtm: »Vaercr frimoJige, frygter ikkc, sc eders Gud kommer 
med hzvn, gengzldelsc lra Gud, ja selv kommer han og frdscr cder.« Esa
jas n:4. 

Vi kan ikke gere noget bcdre i den na:rvaerende tid for at vise Gud vor 
v:trdsotttdsc af Jet hlb om riget, som han har givc:t os i sit ord. c:nd at ior
kynde dcttc hlb for andre. Vi kan ikke standse det van\fittige stormleb af en 
sdvisk vc:u!en, der hastcr mod 0dcla:ggelsens afgrund, men vi k.in forkynJc 
for si mange, som vii h0re, at Gud vii oprette en ny ver<lensorden. slsnart 
Jc:n mcnneskelige selviskhc:d totalt har omstyrtet den nuvaerende ondc: ver
Jen. Gal. 1:4. 

Slledcs kan vi blive det nye riges sendehud og meJ den faste ovcrbevis· 
ning. at Guds lefter vii blive opfyldt, kunne vi tage plads blandt dem, som 
profetcn beskriver, der siger til Zion: »Din Gud er blevet kongc.« Esajl.3 
'12:7,61:1-.). 



Daggrysang 
Dagen kommc-r, lys O• k)·s>4'.r; 

morgc:n)ol sit ,i;ul<l uJJ rylikt 

over bjc:rgcts lyse top. 

Nattens tlgtr nu fors,·mJer 

og de merkc, tunsc: minder, 

klart vi .ser vort lys gi op. 

Lang var natt tn, tung v~r tzrden 
for den falJnc sl:rgt i verden 

gcnnem nuirke. synd og d0d. 

Slzgt pl slzgt 1 gravcm scgneJ' , 
hver en U~ts rose blegned·, 

verdens s.uk i natten l0J. 

Slzgtc.:n:. 1cj \'J r merk og skununel 

gc:nnem void og krig og tununel; 

magtcn tr.impcd· retten ncd. 

Dog et eje al ting skucd'. 
og eet hjerte for os lued' 

i en bundles ka:rligheJ. 



GuJ i tiJens (yJJe scnJt., 
sennen sin og h1bct tzndu·. 

Jet, som snart er 1bcnbart. 
Over nattens mori.:c himmd 
blandt de tusinJ stjcrner~ vrirnmel 
strller morgcnstjern.,n klart. 

Herrens iille hdtesk.irc 
falgte genncm neJ og fare 
morgcnstjerncm klJre skin. 
Oct er bruden, sken og va:rdig 
nu til bryllup stir hun fcrdig. 
kla:Jt i kosteligste lin. 

Salig den. sorn nu er vlgen 

og kan skuc genncm t1gen 
morgensolens gyldne rand. 

Legnens merke skygger spredes, 

og for kongen vej bcredes 
over hvert et jordens l&nd. 

Frem af JeJcns lunge dv&le. 
ud fra »Hades«' ~kumle sale 

stevets slzgtcr lescs ska!. 

Livets fyrste, som nu troner 
over &lie jordens zoner, 

neglen har til dedens hal. 
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