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FORORD.
Denne nye Udgave af <Et Ord i rette Tid» indeholder

tre nye Foredrag: to om den politiske Situation og et om

Sundhed og Afhold. Af Hensyn til Bogens Størrelse har

jeg maattet lade tre Foredrag udgaa; endvidere har jeg for

at kunne skaffe Plads til flere nye Illustrationer saavel som

til nogle nye Citater maattet forkorte Foredragene, hvor

dette har kunnet lade sig gøre uden at skade Behandlingen

af Emnerne. Bogens Behaiufting af sine Emner er ellers

uforandret.

Vor Tid er alvorlig og kritisk. De frygtelige Tilstande,

som den store Verdenskrig har foraarsaget, har sat en revo-

lutionær Bevægelse i Gang, som det synes at være vanske-

ligt at standse. Det knirker og knager i den store Samfunds-

organisme, og forfærdet sporger mange tænkende Menne-

sker med Daniel: «Hvad er det sidste af dette? » Dan. 12, 8.

« Folkene ængstes i Fortvivlelse, » og « Mennesker forsmæg-

ter af Frygt og Forventning om de Ting, som kommer over

Jorderige* (Luk. 21, 25. 26); men kun faa ved, at det, der

sker nu, er en nøjagtig Opfyldelse af det, de bibelske Pro-

fetier for Aarhundreder siden har forudsagt om vor Tid.

Dette har jeg søgt at henlede Opmærksomheden paa i *FA

Oni i rette Tid».
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Netop nu, i denne Uroens Tid, venter mange oprigtige

Mennesker, at Kirkens Mænd skal sige et Ord i rette Tid,

og som det fremgaar af Matt. 24, 45. 46, har Herren udtalt

en særlig Velsignelse over den Herrens Tjener», der gor

det. Det er mit Haab, at de, der maatte komme til at eje

denne Bog, maa finde, at dens Indhold svarer til dens Titel;

Et Ord i rette Tid».

«Min Lære er ikke min, men hans, som sendte mig.

Dersom nogen vil gøre hans Vilje, skal han erkende, om

Læren er fra Gud, eller jeg taler af mig selv. Joh. 7, 16. 17.

København, d. 26. April 1920.

J. C. RAFT.
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VERDENSKRIGEN OG DENS
AARSAG

HVORFOR FIK VI EN VERDENSKRIG I STEDET FOR. SOM MANGE

HAVDE VENTET, EN VERDENSFRED?

THI disse er Hævnens Dage, da alt, hvad skrevet er, skal opfyldes.«

Luk. 21, 22.*)

De « Hævnens Dage», vor Frelser her sigter til, er Jeru-

salems Ødelæggelse i Aaret 70 ef. Kr. Den Hævn eller Straf,

som da ramte Jøderne, var kun en logisk Følge af Tingenes

Udvikling indenfor Jødekirken. Ligesom en Overtrædelse

af de fysiske Bud og Love medfører en uundgaaelig Straf,

maa en Overtrædelse af de religiøse Bud og Love ogsaa

medføre en uundgaaelig Straf. Herren har givet sine Bud.

for at de skal være os til Gavn og Velsignelse. Ødelæg-

gelse og Undergang er derimod en Følge af Ulydighed.

Herren søgte Gang paa Gang at føre Jøderne tilbage til

Lydighedens Vej, men de vilde ikke. < Og Herren, deres

Fædres Gud, sendte til dem ved sine Sendebud tidligt og

ideligt; thi han vilde skaane sit Folk og sin Bolig. Men de

bespottede Guds Sendebud og foragtede hans Ord og for-

haanede hans Profeter, indtil Herrens Vrede tog til over

hans Folk, indtil der var ingen Lægedom mere.» 2 Krøn.

36, 15. 16.

Saadan var Forholdene, da Kaldæernes Konge drog «op

imod» Jøderne og førte dem til Babylon. 17de Vers. Og

*) Hvor intet andet er bemærket, er den sidste reviderede danske

Bibeloversættelse benyttet.
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saadan var Forholdene, da Jesus udtalte de vemodige Ord:

«Hvor ofte vilde jeg samle dine Børn, ligesom en Høne sam-

ler sine Kyllinger under Vingerne! Og I vilde ikke.» Det

uundgaaelige maatte derfor komme: «Se, eders Hus lades

eder øde!» Matt. 23, 37. 38.

Jøderne førte selv Ødelæggelsen eller « Hævnens Dage»

over deres egen Stad. Den store Apostels Ord: «Far ikke

vild; Gud lader sig ikke spotte; thi hvad et Menneske saar,

det skal han ogsaa høste» I Gal. 6, 7), gælder ogsaa her.

Hvad Nationerne saar, skal de ogsaa høste.

Under Jerusalems Ødelæggelse blev alt det, de bibelske

Profetier havde forudsagt om denne Begivenhed, opfyldt.

Mærk Frelserens Ord: «Alt, hvad skrevet er, skal opfyldes.

»

Men naar Gud paa en saa udførlig Maade havde forudsagt

Jerusalems Ødelæggelse, som dog kun berørte et lille Land

og en enkelt Nation, maa det ikke forundre nogen, at en

Verdenskrig som den, der udbrød i Sommeren 1914, og

hvori næsten hele Verden blev inddraget, ogsaa er omtalt

og forudsagt i de bibelske Profetier.

Det frygtelige Uvejr, som da brød løs, kom som en

Tyv om Natten over Jordens Beboere. De fleste Mennesker

troede jo, at vi gik en herlig Tid i Møde, og at der var ingen

Fare. At dømme efter de mange Fredstaler, som fra Tid

til anden blev holdt rundt om i Landene, havde man ogsaa

Grund til at tro, at man stod lige foran Tusindaarsriget.

Nogle havde endogsaa den Dristighed at fortælle os, at Tu-

sindaarsriget allerede var begyndt. Overfladisk set arbej-

dede jo alle for Fred. Krigen skulde afskaffes; derom var

de fleste enige. Og hvem ønsker ikke Fred? Hvem vil

ikke være med til at afskaffe Krigen? Alligevel trak det

op til et frygteligt Uvejr, som ingen menneskelig Magt kunde

standse.

De, som paa Jeremias' Tid prædikede Fred, mente det

sikkert ogsaa godt. og deres Fredstaler fandt Genklang hos

Folket. Det var jo langt mere behageligt at hore disse
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Fredstaler end Jeremias' Profetier om Krig, efterfulgt af

et Fangenskab. Fredstalerne vuggede Folket i Søvn, hvor-

imod Jeremias afslørede Synden og paapegede dens uund-

gaaelige Følger — Krig og Ødelæggelse.

Om hin Tids Fredstalere siger Herren: «Og de lægede

mit Folks Datters Brøst, som om det var en let Sag, idet de

Krisen har krævet deres bedste.

sagde: Fred! Fred! dog der var ikke Fred.» Jer. 8, 1

1

Det er ikke klogt at tale om en forestaaende Verdensfred,

naar vi staar lige foran en stor Verdenskrig. Hvis et Hus
brænder, er Beboerne bedst tjent med at blive underrettet

derom, før det er for sent. Herren ved, hvad Fremtiden

bærer i sit Skød, og i sin store Naade aabenbarer han «sin

Hemmelighed for sine Tjenere, Profeterne«, længe før Be-

givenhederne finder Sted. Amos. 3, 7 og Matt. 24, 25. Ingen

kan uden de alvorligste Følger ringeagte den Undervisning,

Herren saaledes giver.
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Aarsagen til den sidste Verdenskrig.

I et Foredrag, som den kendte (nu afdøde) norske

Bankdirektør Kjelland-Torkildsen holdt i Kristiania i Be-

gyndelsen af Oktober 1913 — altsaa Aaret før Krigen kom
— udtalte han bl. a.

:

« Hvorhen man vender Blikket, ser det alt andet end godt ud
i social og politisk Henseende. . . . Hvor man vender sig hen for

Øjeblikket, er der Ængstelse og Uro. Det er Kampen for Tilværelsen

i det store som i det smaa. Verdens mægtigste Stater ser med Mis-

tro paa deres Naboer og væbner sig til Tænderne af Frygt for hver-

andre; Byerne strider med Landdistrikterne; Arbejderne med deres

Arbejdsherrer; alle Vegne høres Tale om Strid, Strejke og Lock-out.

Det gærer i Folkene.

Man skulde jo tro, at øget Velstand, blomstrende Industri, Han-
del, Søfart, Landbrugets Opkomst, hvormed alle, som vil, kan finde

lønnende Beskæftigelse, at al denne Civilisationens Velsignelse maatte

frembringe Tilfredshed og Velvære, og dog er det ikke saa. Hvor-

ledes skal man kunne forklare dette? Jeg tror, at vi uden at tage

synderlig fejl tør sige. at Aarsagen er Misundelse og Begærlighed.« —
'•Dagens Nyheder*, Køhenhavn, d. 10. Oktober 1913 — efter Referai

i den norske Presse.

Dette stemmer overens med de virkelige Forhold, saa

ledes som disse har udviklet sig. Og det stemmer ogsaa

meget godt overens med Herrens Ord i 2 Tim. 3, 1—5. Vi

læser: «Men vid dette, at i de sidste Dage skal vanskelige

lider indtræde. Thi Menneskene skal være egenkærlige,

pengegridske, praleriske, hovmodige, spottelystne, ulydige

imod Forældre, utaknemmelige, ryggesløse, ukærlige, ufor-

ligelige, bagtaleriske, uafholdne, raa, uden Kærlighed til det

gode, forræderske, fremfusende, opblæste, Mennesker, som
mere elsker Vellyst, end de elsker (lud, som har Gudfryg-

tigheds Skin, men har fornægtet dens Kraft.»

Her skildrer Apostlen Tilstanden <i de sidste Dage ,

og her har vi altsaa Aarsagen til de fortvivlede og fryg-

telige forhold. Verden nu er indviklet i. Kristenheden har

gradvis fjernet sig fra Herrens Ord, og de Synder, som



Broder mod Broder. lin af kvit/ens mange tragiske Tilfældigheder

en Broder tager sin Broder til Fange.
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Apostlen omtaler, skulde være særlig udprægede < i de sid-

ste Dage», er Frugterne af den Sæd, som har været saaet

ned igennem Tiderne — en Følge af det, Paulus for ca.

1850 Aar siden spaaede vilde komme, og som han advarede

imod. Ap. G. 20, 28—30.

Det er sandt, at Kristus tilgiver enhver bodfærdig Syn-

der; men det er lige saa sandt, at han ikke kan tilgive den,

som uden at angre og vende om fortsætter paa Overtrædel-

sens Vej. Skulde han gøre det, vilde det blive til Skade

før baade Synderen og hans Omgivelser. « Bliver den ugu-

delige benaadet, da lærer han ikke Retfærdighed; han gør

Uret i Rettens Land og ser ikke Herrens Højhed. » Es. 26,

10. Men naar Herrens «Domme kommer ned til Jorden,

da lærer Jorderigets Indbyggere Retfærdighed ». 9de Vers.

Den politiske Situation.

For godt 1800 Aar siden aabenbarede Herren for sin

Tjener Johannes vor Tids politiske Situation. Vi læser:

«Og Folkeslagene vrededes, og din Vrede kom og Tiden

til, at de døde skal dømmes, og til at give Lønnen til dine

Tjenere, Profeterne, og de hellige og dem, som frygter dit

Navn, de smaa og de store, og til at ødelægge dem, som

lægger Jorden øde.» Aab. 11, 18.

At den sidste Krig er en Opfyldelse af denne Profeti,

turde være overflødigt at bemærke. Det kan med Sandhed

siges, at «Folkeslagene», eller som der staar i den engelske

Oversættelse: « Nationerne«, vrededes », og at Herrens Straffe-

domme eller < Vrede kom». Den sidste Krig har modnet Ver-

den for den Undergang, som den med stærke Skridt gaar

i Møde. Jorden er blevet saa fordærvet, at den næppe kan

reddes. Herren skal snart « ødelægge dem, som lægger Jor-

den øde».

Ca. 538 Aar f. Kr. sad Kong Belsazar omgivet af sine

Fyrster i sit Palads og drak Vin af Guldkarrene, som de



Kvindelig Arbejder i en engelsk Ammunitionsfabrik.
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havde taget ud af Helligdommen i Guds Hus . I samme
Stund kom Fingre frem af en Menneskehaand og skrev

lige over for Lysestagen paa Kalken af Væggen i det kon-

gelige Palads, og Kongen saa Haanden, som skrev. » Kon-

gen skiftede «Farve, og hans Tanker forvirrede ham»; hver-

ken han eller hans Fyrster kunde udtyde Skriften. Han
henvendte sig da < til de vise af Babel*, men forgæves; hel-

ler ikke de kunde sige ham Udtydningen.

De vise « kunde hverken læse Skriften [det har de for

Resten sjælden kunnet] eller kundgøre Kongen Udtydnin-

gen). Paa Dronningens Raad lod Kongen Daniel kalde til

sig. Han fortalte Daniel, at han havde hort, at han skulde

være i Besiddelse af Guds Aand og en ypperlig Visdom », og

bad ham om at «læse denne Skrift » og forklare den. Daniel

gjorde efter Kongens Ønske og meddelte ham. at den Straf,

som var i Færd med at ramme ham og hans Rige, skyldtes

det syndige Liv, som han mod bedre Vidende havde levet.

Derpaa følger Skriftens Udtydning: Mene , Gud har talt

dit Riges Dage og gjort Ende paa det: Tekel», du er vejet

paa Vægtskaale og fundet for let. Feres , adsplittet er

dit Rige og givet Mederne og Perserne. Samme Nat blev

Kong Belsazar dræbt. Dan. 5te Kap.

Som det forholder sig med Belsazars Rige og de andre

Verdensriger, gaar det de nuværende Stormagter, og de har

alle det til fælles, at det er Sværdet, som odelægger dem.

Aarsagen er den samme: en Ophøjelse cover Himlens Herre »,.

en Gaaen bort fra Herrens Ord og Bud. Her maa jeg ind-

skrænke mig til kun at paapege et Par af de Profetier, der

har skildret vor Tid og Aarsagen til de frygtelige Begiven-

heder, som vor Tid har været Vidne til.

Profeten Jeremias skildrer i sit 25de Kap. Begiven-

hedernes Gang helt ned til den sidste Tid. Efter at Herren

i den første Del af Kapitlet har omtalt, hvor ofte han havde

søgt at føre Israels Børn tilbage til den sande Tilbedelse.

gør han opmærksom paa. at de sel er Skyld i den « Ulykke*..



Haandskriften paa Væggen. ..Adsplittet er dit Rige og givet Me-
derne og Perserne." Dan 5,28.
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som snart skal ramme dem. Og han erklærer, at «alt det,

som er skrevet i denne Bog, det, som Jeremias har spaaet

over alle Folkene », skal gaa i Opfyldelse.

Som man ser, gælder denne Profeti ikke Israel alene,

men «alle Folkene >. Den fører os helt ned gennem Tiderne

til vor Tid og videre til den store Dag. Fra 18de—26de Vers

nævnes en Række Lande ned til «alle Jordens Riger, som
er paa Jorderiges Kreds ». Og hvad er det nu, Profeten

skal sige til disse? Hor: «Og du skal sige til dem: Saa

siger den Herre Zebaoth, Israels Gud: Drik og bliv drukne,

og spy og fald, saa at I ikke kan staa op igen; for Sværdet,

som jeg sender iblandt eder. » 27de Vers. Den Krig eller

det Sværd, som omtales her, rammer «alle Jordens Riger ».

Den Vin, Profeten omtaler, er ikke virkelig Vin, men et

Sindbillede paa de falske Læresætninger, som i Tidens Løb
er blevet sat i Stedet for Herrens Ord. Dette skal jeg imid-

lertid komme tilbage til i et senere Foredrag.

I det 29de Vers henvender Herren sig specielt til <alle

Jordens Beboere ;> og forkynder dem deres Straf. Han siger:

«Thi se, i den Stad [Jerusalem], som er kaldet efter mit

Navn, begynder jeg med at lade Ulykken komme; og skulde

I gaa fri? I skal ikke gaa fri! Thi jeg kalder et Sværd hid

over alle Jordens Beboere, siger den Herre Zebaoth. » To
Gange har Herren ødelagt Jerusalem, fordi hans Folk viste

Utroskab, og nu sporger han os, om vi tror, at vi, som har

gjort os skyldige i det samme, skal gaa fri.

Kunde Herren sige det tydeligere, og er ikke Opfyl-

delsen træffende? Ingen uhildet kan være i Tvivl om An-

vendelsen af denne Profeti. Den sidste frygtelige Verdens-

krig er, for at bruge Mesterens Ord i Matt. 24, 8, Veernes

Begyndelse*. Og den næste, endnu blodigere Verdenskrig,

som naar sit Højdepunkt under den sjette Plage (Aab.

16, 12— 16), vil ikke længe lade vente paa sig.

Naar Herren rejser sig < imod alle Jordens Beboere »,

kommer der et Bulder lige indtil Jordens Ende , og da
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skal de dræbte -ligge fra den ene Ende af Jorden og indtil

den anden Ende af Jorden ». Jer. 25, 30—33. Et Myrderi

uden Lige!

Profeten nævner to Klasser, som det særlig vil komme
til at gaa ud over, nemlig Hyrderne » og «de herlige iblandt

Hjorden ». 34te—36te Vers. Hyrderne » eller de religiøse

Ledere har lige saa lidt kunnet læse Tidernes Tegn, som
de vise paa Daniels Tid kunde læse Haandskriften paa

Væggen, og Folket er blevet holdt i Uvidenhed om disse

alvorlige og vigtige Ting. Naar saa det forfærdelige kom-
mer, vender Folket sig mod Hyrderne ». «De herlige iblandt

Hjorden » — de rige og mægtige — maa ogsaa bøde. Deres

«Dage er kommet til at slagtes », og «som et kosteligt Kar»

skal de falde.

Vi har allerede set Begyndelsen til disse Ting gaa i

Opfyldelse. Bolschevikerne i Rusland og den røde Garde

i Finland (for ikke at tale om lignende Bevægelser i Ungarn
og til Dels i Tyskland) har anvist Vejen; i Løbet af kort

Tid maatte de regerende Overhoveder inden for Centralmag-

ternes Lejr nedlægge deres Kroner; hvem vilde have troet

det i 1914? Troner er blevet omstyrtet, og Statsoverhoveder

har maattet gaa i Landflygtighed, og naar vi saa husker

paa, at alt dette kun er « Veernes Begyndelse », ved vi, hvad
der er i Vente.

Den anden Profeti, jeg onsker at henlede Deres Op-
mærksomhed paa, er den 46de Salme. Denne Salme skil-

drer de troendes Tillid til Gud under den sidste Trængsel.

Det 7de Vers omtaler fire paa hinanden følgende Begiven-

heder i Forbindelse med Herrens Dag: 1) « Hedningerne

[Nationerne] brusede*, 2) «Rigerne bevægedes«, 3) Her-

ren « udgav sin Røst», 4) < Jorden smeltedes ». De to første

Begivenheder har vi set gaa i Opfyldelse: de to andre vil

snart følge efter.

Kun faa aner, hvor nøjagtigt vor Tid i Virkeligheden

opfylder de bibelske Forudsigelser. Fordum skrev Herrens
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Profet: Sog i Herrens Bog og læs, der fattes ikke én af

disse Ting, det ene savner ikke det andet: thi hans Mund
har budet det, og hans Aand har sanket dem.» Es. 34, 16.

Profeterne og Apostlene, ja Mesteren selv har for Aarhun-

dreder siden tegnet et Billede af vor Tid med den samme
Nøjagtighed og af samme Indhold, som hvis det havde væ-

ret tegnet i 1918. I Sandhed, < disse er Hævnens Dage, da

alt, hvad skrevet er. skal opfyldes«.

Og nu har jeg sagt eder det. for det sker, for at I skal

tro, naar det er sket. Joh. 14. 29. Herren har forudsagt

disse Ting for at styrke vor Tro paa ham og paa hans Ord,

og for at vi kan vide, hvor vi befinder os i denne Verdens

Historie, og berede os for det, som snart vil ske.

Gud er selvfolgelig ikke Krigens Ophavsmand: heller

ikke er han Skyld i al den Elendighed, som omgiver os.

Fik han Lov til at lede Nationerne, blev der aldrig Krig.

Men han har givet alle en fri Vilje til selv at vælge. Den

frygtelige Krig er. som den kendte norske Krigskorrespon-

dent Kaptajn Nørregaard skrev om Den store Krig», den

logiske følge av en historisk ntvikling, en ubonhorlig kon-

sekvens av selve de kræfter som fører vor tid frem».

De, hvis Styrke og Tillid Herren er, har imidlertid ikke

noget at frygte: thi Gud er deres Tilflugt og faste Borg. Til

dem siger Herren: Frygt ikke: thi jeg genioste dig, jeg

kaldte dig ved dit Navn. du er min. Naar du gaar gennem

Vandene, da vil jeg vane med dig. og igennem Floderne, da

skal de ikke overskylle dig: naar du gaar igennem Ilden, skal

du ikke svides, og Luen skal ikke fortære dig. Es. 43. 1. 2.

Herren elsker os, derfor taler han kærligt til os. Han

vil ingen Synders Dod. Jesus gav sit Liv for at frelse os

fra Synden og for at tilvejebringe en evig og varig Fred

— en Fred, som alle i Grunden længes efter, og som Ver-

den trænger saa haardt til.

Lykkelig den. der faar Del i det Rige. som vor Frel-

ser vil oprette, naar de nuværende Verdensriger forgaar!



FREMTIDSUDSIGTER I

PROFETIENS LYS.
NAAR OG HVORLEDES AFSKAFFES KRIG? HVAD VIL FREMTIDEN

BRINGE? EN VARIG FRED ELLER EN ENDNU
FRYGTELIGERE VERDENSKRIG?

S
E. DE første Ting er kommet, og jeg forkynder de nye; før de

oprinder, vil jeg lade eder høre om dem.> Es. 42, 9.

De første Ting;, som allerede er sket, og som hører

Fortiden til, har, som vi har set i det forrige Foredrag,

faaet en træffende Opfyldelse. At de Ting, som horer Frem-

tiden til, vil faa en Lige saa nøjagtig Opfyldelse, er sikkert.

Blandt de Spørgsmaal, som særlig trænger sig ind paa

ethvert tænkende Menneske, er der navnlig ét. som mere end

noget andet lægger Beslag paa vor Opmærksomhed, nemlig

med Hensyn til Krig i Fremtiden: — om vi har oplevet den

sidste Krig, eller om vi gaar en endnu frygteligere Verdens-

krig i Møde. Ordene i vor Tekst berettiger os til at tro.

at de bibelske Profetier om det, der skal ske i de sidste

Dage», giver et bestemt og afgørende Svar paa dette Spørgs-

maal. Som vi skal se. er denne Antagelse ogsaa rigtig.

Naar og hvorledes afskaffes Krig?

Det forholder sig med Krigen som 1. Eks. med Tuber-

kulosen — den har sin Aarsag. Det er denne, vi skal til

Livs; thi saa længe Aarsagen til Krig florerer, saavel inden

for som uden for Kristenheden, er Krig uundgaaelig. Smukke

Fredstaler er ikke nok: et Fredspalads er heller ikke til-
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strækkeligt — det har den sidste Krig til fulde bevist. Der

har aldrig været talt og skrevet mere om Krigens Afskaf-

felse end i de sidste 25 Aar. Der er blevet stiftet Freds-

foreninger og indvarslet til Fredskonferencer m. m., alt sam-

men med Krigens endelige Afskaffelse som Maal. Stats-

mænd og Politikere har forsikret, at Krig vilde være en

Arcneniske Kvinder og Bovn som Flygtninge i Kaukasus.

Umulighed i vor oplyste Tid. Man paaberaabte sig Viden

skab og Kultur og henviste til de store sociale Foreninger

— baade nationale og internationale - - som skulde danne

en sluttet Modvægt mod Krigen, og som nok skulde for-

hindre den. Skulde det imidlertid komme til Krig. vilde

den højst kunne vare tre Maaneder, da ingen Nation kunde

bære de kolossale Udgifter, en moderne Krig vilde kræve.

Ja saaledes troede og talte man for 1914; men Krigen kom
alligevel — oven i Købet en grusom og langvarig Krig. Og
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hvorfor? Af den simple Grund, at dens Aarsag hele Tiden

havde været i stærk Tilvækst.

Krigenes virkelige Aarsag er Synd, og saa længe der er

Synd, faar vi ogsaa Krig; de to følger altid hinanden, de

er uadskillelige. Krigen begyndte ved Syndefaldet — med
den Familie, ved hvem Satan førte Synden ind i Verden.

Kain dræbte sin Broder, og siden har der været udøvet

mangfoldige Mord og ført mange Krige, og da nu vor Tids

Kristendom har naaet en Udvikling, som svarer til den,

der omtales i 2 Tim. 3, 1—5, er det jo kun ganske natur-

ligt, at den sidste Krig blev den frygteligste, Verden har

set. Men den næste Krig bliver, som vi skal se af Herrens

Ord, endnu frygteligere.

«Den, som gør Synden, er af Djævelen; thi Djævelen

har syndet fra Begyndelsen. Dertil blev Guds Søn aaben-

baret, for at han skulde nedbryde Djævelens Gerninger.*

1 Joh. 3, 8. Kristus gav sit Liv for at frelse Menneskene

fra Synd og for at «nedbryde Djævelens Gerninger », og

naar det er sket, ophører Krig for stedse, men heller ikke

før. Spørgsmaalet bliver da: Naar vil dette ske? Naar

Satans Magt bliver taget fra ham, saa at han ikke længere

kan forfore Folkeslagene » eller Nationerne. Men dette

sker først ved Kristi Genkomst: thi først da overtager Kri-

stus « Fyrstendømmet*, og da opbrændes < hver Krigsstøvle,

som blev baaret i Stridstummelen, og Klæderne, som var

sølet i Blod . . . for at Fyrstendømmet maa blive stort, og at

der maa blive Fred uden Ende over Davids Trone og over

hans Rige, til at befæste det og til at opholde det ved Ret og

ved Retfærdighed fra nu og indtil evig Tid». Es. 9, 5—7.

Det samme fremgaar af Salmen 46, 10. Det 7de Vers,

som vi betragtede i forrige Foredrag, fører os ned til den

sidste Tid og de allersidste Begivenheder. Det 10de Vers

fortæller om Krigsgudens Endeligt: — Herren « kommer
Krigene til at holde op indtil Jordens Ende, sønderbryder

Buen og afhugger Spydet, opbrænder Vognene med Ild >.
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Har vi oplevet den sidste Krig?

Under den sidste Krig har de krigsførende Magter Gang

paa Gang søgt at gøre gældende, at det, de kæmpede for, var

at hidføre en varig Fred og at forhindre Gentagelsen af

en lignende eller en endnu blodigere Krig. At den sidste

Krig har bidraget meget til at forøge Interessen for en Ver-

densfred, er jo kun ganske naturligt. Krigen i al dens Hæs-

lighed og Afskyelighed er jo til fulde bleven afsløret, og det

vil sikkert ikke komme til at mangle paa Agitationsstof

eller Tilslutning til Fredsbevægelsen, der selvfølgelig vil

tage stærkere Fart nu end nogen Sinde før; men dermed

er Krigen ikke afskaffet.

Herren har for Aarhundreder siden forudsagt en saa-

dan Fredsbevægelse. For saa vidt har den altsaa Interesse

for os, idet den er et Tidens Tegn. Hos Esaias læser vi

om en stor og verdensomfattende Fredsbevægelse. Profeten

siger: «Og det skal ske i de sidste Dage, at Herrens Huses

Bjerg skal være grundfæstet oven paa Bjergene og ophøjet

over Højene, og alle Hedninger [Nationer] skal strømme

til det. Og mange Folkeslag skal komme og sige: Kom,

og lad os gaa op til Herrens Bjerg, til Jakobs Guds Hus,

at han maa lære os sine Veje, at vi maa vandre paa hans

Stier; thi fra Zion skal udgaa Lov og Herrens Ord fra Jeru-

salem. Og han skal dømme imellem Hedningerne og holde

Ret for mange Folkeslag, og de skal omsmede deres Sværd

til Hakker og deres Spyd til Haveknive; et Folk skal ikke

løfte Sværd imod et andet, og de skal ikke ydermere øve

sig i Krig.» Es. 2, 2—4.

Saa sandt Herren har talt, skal en saadan Fredsbevæ-

gelse altsaa finde Sted «i de sidste Dage», og «mange Folke-

slag* eller Nationer skal tage Del deri. Ifølge denne Pro-

feti skal Nationerne danne et Forbund med Krigens fuld-

stændige Afskaffelse som Maal. Deres Løsen er: «Et Folk
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skal ikke løfte Sværd imod et andet, og de skal ikke yder-

mere øve sig i Krig.»

De « Folkeslag* eller Nationer, som indbyder til en

saadan Fredskonference, gør det under Paaskud af, at de

vil «lære» Guds «Veje» og « vandre paa hans Stier ». Lig-

nende Udtalelser har vi ofte hort under den sidste Krig.

Nationerne ruster sig. ..Hellige en Krig . .
.' Smed eden? Hakker

om til Sværd og eders Yingaardsknive til

Spyd." Joel 3. U. 15.

Disse « Folkeslag* fortæller, at Gud skal »dømme imellem

Hedningerne og holde Ret for mange Folkeslags. Og er

det ikke netop det, Nationernes Forbund tager Sigte paa —
Folkenes Selvbestemmelsesret?

Det interessante ved denne Profeti er, at Herren her for-

tæller, hvad Nationerne vil sige. Og deres Tale lyder jo

baade smukt og godt; men set i de bibelske Profetiers Lys

tager det sig helt anderledes ud. Det er kun et Bedrag ledet

af den store Ærkefjende. Det er et Forsøg fra Satans Side
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paa at vugge hele Verden i Søvn og saaledes skjule den

sidste Fare, som truer os. At vi en kort Tid faar en Ver-

densfred, er ganske sikkert, men varig bliver den, som vi

skal se, ikke.

Jeg maa her gøre opmærksom paa, at det ikke er Her-

ren, som siger, at vi faar en varig Verdensfred; han for-

tæller blot, hvad « mange Folkeslag skal komme og sige».

Og at disse « Folkeslag) ikke taler sandt, fremgaar tilstræk-

kelig tydeligt af, at de i det 6te Vers bliver fremstillet som

«forskudt», fordi «de har fuldt op af Østens Væsen og er

Tegnsudlæggere som Filisterne, og de har Behag i de frem-

medes Børn». En Ophobning af Rigdomme finder Sted.

og Heste og Vogne (til Brug i Krig) findes i Overflod. 7de

Vers. Det mangler heller ikke paa Afguder; thi i Stedet

for at tilbede Gud «i Aand og Sandhed » tilbeder de i Virke-

ligheden <det, som deres Fingre har gjort». 8de Vers.

Efter at Profeten i sidste Del af Kapitlet har skildret

de sidste Straffedomme, der som en Følge af Menneskenes

Synder gaar hen over Jorden, advarer han imod at tro paa

det, som disse « mange Folkeslag« siger. Vi læser: «Slaa

ikke længer eders Lid til Mennesket, som har Aande i sin

Næse: thi for hvad er vel han at agte?» 22de Vers.

Med denne alvorlige Advarsel for Øje vil vi nu be

tragte, hvorledes Herren skildrer den Tid, der ligger foran

os. Pr©feten Joel spaar om, hvad der skal ske «i de sidste

Dage» — ikke om, hvad « mange Folkeslag skal komme og.

sige», men hvad Herren «har talt». Joel 3, 13. «Udraab

dette iblandt Hedningerne, hellige en Krig, opvæk de vældige,

lad alle Krigsmændene komme frem, drage op! Smed eders

Hakker om til Sværd og eders Vingaardsknive til Spyd.»

14de og 15de Vers.

De, der har talt om at «omsmede deres Sværd til Hak-

ker og deres Spyd til Haveknive » — og maaske nogle har

gjort det — vil blive slemt skuffet; thi «opvækkes skal

Hedningerne [Nationerne] og drage op til Josafats Dal».
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17de Vers. Der skal altsaa det store Slag, som alle Nationer

skal tage Del i, staa.

Joels Profeti forudsiger ret tydeligt det endelige Re-

sultat af Nationernes Forsøg paa at opnaa en varig Ver-

densfred, og Aarsagen til, at det ikke lykkes, er, at de har

forladt den levende Gud og har sat deres Tillid til Menne-

dige til Anvendelse .Thi nær erJHerrens Dug:' Joel 3.1!).

sker. Fra Tid til anden fremkommer fremragende Mænd
med Udtalelser, som peger i samme Retning som Joels Pro-

feti. Her skal jeg citere fra en Artikel, som Professor

Fridtjof Nansen under sit Ophold i Amerika i 1917 og 1918

skrev i «The American-Scandinavian ReviewK — Under

Overskriften «De smaa Staters Opgaver efter Krigen » siger

Professoren bl. a.:

«Den nuværende Krig føres for de mest elementære Retsgrund-

sætninger, der burde være selvindlysende. Og dog tror jeg ikke paa r

at denne Krig bliver den sidste; thi jeg frygter, at det Had. den bar
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vakt, vil ligge og ulme og bryde frem paa ny. — Nævnte Artikel stod

at læse i Dagens Xyheder*. København, d. 25. Februar 1918.

Den Krig, Joel skildrer, er den sidste. Det er en fryg-

telig Verdenskrig, som har Nationernes Undergang til Følge.

I denne Krig, som altsaa finder Sted, efter at Nationerne har

talt om Afrustning (jævnfør Es. 2, 4 og Joel 3, 15), skal Del-

tagerne « ligge fra den ene Ende af Jorden til den anden ».

Jer. 25, 33. Ved at sammenligne Joel 3, 19—21 med Jer.

25, 20—33 ser man straks, at begge henviser til de samme
Begivenheder. Joel siger, at « Herren skal brøle fra Zion og

lade sin Røst lyde fra Jerusalem, og Himmel og Jord skal ry-

ste », og Jeremias fortæller, at « Herren skal lade et Brøl lyde

fra det høje og hæve sin Røst fra sin hellige Bolig».

At disse Profetier tager Sigte paa den allersidste Tid,

skal jeg yderligere bevise. Vi læser i Hag. 2, 6: «Thi saa

siger den Herre Zebaoth: Endnu en Gang, om en liden

Stund, vil jeg ryste Himlene og Jorden og Havet og det

tørre Land.» Ifølge Hebræerbrevet gælder denne Profeti

Jordens Undergang — da «de Ting, der rystes, skal om-

skiftes ». Se Heb. 12, 25—27. Udtrykket « ryste » i Joel 3,

21 henviser til den samme Tid og den samme Begivenhed.

Den Krig, som er omtalt i disse Profetier, bliver meget

mere grusom og frygtelig, end den vi nu har oplevet. Menne-

skene «skal gaa som blinde; thi de har syndet mod Herren;

og deres Blod skal udøses som Støv: . Zef. 1, 17. Og umid-

delbart før dette frygtelige Uvejr bryder løs, skal der præ-

dikes Fred og ingen Fare». 1 Thess. 5, 3.

Hvor det sidste store Slag skal staa.

Naar og hvor den sidste Verdenskrig finder Sted, faar

vi yderligere Besked om i Aab. 16, 12—16. Johannes ser

«tre urene Aander», som er « Dæmoners Aander». Disse

gaar ud til hele Jorderiges Konger for at samle dem til Kri-

gen paa Guds, den Almægtiges, store Dag . Krigen finder Sted
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under de syv sidste Plager og udkæmpes ved «Harmageddon»

eller som Joel siger, «Josafats Dal»; altsaa i Palæstina.

En anden vigtig og interessant Begivenhed i Forbindelse

med denne Verdenskrig er, at «den store Flod Eufrat » tør-

redes bort, «for at Vejen kunde beredes for Kongerne fra

Solens Opgang ». 12te Vers. Dette kunde tyde paa, at Kri-

gen vil blive ført mellem Østens og Vestens Konger. Her

maa vi gaa ud fra, at « Eufrat » er brugt billedligt.

Ifølge Engelens Forklaring betegner de «Vande », som
omtales i det følgende Kapitel, «Folk og Skarer og Folkeslag

og Tungemaal». Aab. 17, 15. En lignende Tolkning finder

vi i Es. 8, 7. 8, hvor Eufrats «Vande » betegner « Kongen af

Assyrien» — altsaa det Folk, som den Gang boede ved Eufrat.

Holder vi os til denne Tolkning, og det er sikkert den rig-

tige, maa «Eufrat» her betegne de Folk, som nu bebor Eu-

frats Lande — altsaa Tyrkerne. Ifølge dette skal den tyr-

kiske Magt gradvis forsvinde, som en Flod der borttørres.

Selve Floden Eufrat kunde selvfølgelig heller ikke

komme til at spille nogen Rolle i en stor Verdenskrig; dertil

er den moderne Krigskunst altfor højt udviklet. Derimod er

det en Kendsgerning, at Tyrkiet i lang Tid har været i en

stærk Aftagen; der er snart ikke mere tilbage af det euro-

pæiske Tyrki, og i Asien gaar det ikke bedre; det er kun et

Tidsspørgsmaal, naar dette en Gang saa mægtige Rige helt

forsvinder. Udtrykket « borttørredes » passer fortræffeligt, og

Tyrkiets fuldstændige Opløsning vil netop berede Vejen for

Kongerne fra Solens Opgang » — Kina og Japan.

Den sidste Krig er et vigtigt Led i Profetiens

Opfyldelse.

Som det fremgaar af Aab. 16, 14. 16, skal alle Jordens

Riger deltage i Krigen ved «Harmageddon». Den sidste

Krig har bidraget mægtigt til, at dette kan ske, idet den

har lært f. Eks. England og Amerika, at indse Nødvendig-

3



34 ET ORD 1 RETTE TID
ooocxxxxoooooooocoocraocoo^^

heden af at have en vel udrustet staaende Landhær; før

havde disse to Stormagter i Virkeligheden ingen. England

bragte i Løbet af tre Aar sin Landhær op paa flere Mil-

lioner, og Amerika fulgte med. Andre Stater vil følge efter,

og naar Krigen ved <-Harmageddon» bryder løs, staar hele

Verden rustet til Tænderne.

Den sidste Krig har ogsaa lært Nationerne at tage Vi-

denskaben og Opfindelsen i Brug. Flyvemaskinerne, Under-

vandsbaadene, Gasarterne, Minerne m. m. vil uden Tvivl

blive betydelig forbedret, og nye Mordvaaben vil blive skaf-

fet til Veje. Alt vil komme til at gaa ud paa at ødelægge

og myrde; thi mærk Profetens Ord: Deres Blod skal ud-

øses som Støv,» og saa kolossalt stort bliver de dræbtes

Antal, at Profeten beskriver dem som liggende <fra den ene

Ende af Jorden til den anden ».

Forleden læste jeg en Artikel i et af vore Dagblade om,

hvilke Hjælpemidler de krigsførende Lande betjener sig af

for at skaffe Ammunition. Jeg skal læse en Paragraf:

«I sin Naade skænkede den gode Gud Kemien til Menneskene.

Men det blev Satan, som gav Undervisningen i dens Brug. Over hele

Verden sidder Mænd og Kvinder ved lange Borde og hælder Harpiks

over Jernsplinter. Fra Montevideo til Arkangelsk staar Mænd og

Kvinder og arbejder med Svovl og Ilt. Og de lærde. Kemikerne,

under sig aldrig Hvile. Deres Betorter er fulde af Syrer og Salte.

Den luende Ild brænder altid paa deres Esse, og nye Formularer

fylder deres Protokoller. Hvad er Dynamit og Skydebomuld? Barne-

mad! Lad det faa en beskeden Plads i en Haandbog for Børnenes

Leg i Sandet. Nitrocellulose og Nitrotoluol, det er, hvad Verden har

Brug for nu om Dage. Det er Svovlsyre, der rinder i Kæmpechellets

Aarer. Og foran Hærene, som torner sammen, mejer ned, knuser,

tilintetgør, ødelægger, fraader og raser, gaar Kemikernes hyggelige

Flok. Deres Uniform er Kitlen, som de har fælles med Slagteren.

og deres Bannermærke er H2SO4. De har raabt Liv af døde Ting

for at sprede Fordærvelse og dræbe. Hvad der var tænkt som en

Velsignelse, er blevet en Forbandelse.*

Spørges der nu som fordum: Vagt! Hvor skrider

Natten? svarer Vagten: Morgen gryr, men det er endnu
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Nat. Vil I bede, saa bed, vend om og kom!» Es. 21, 11. 12.

Dr. Lindbergs Oversættelse, Kobenhavn. Det, vi har set

og hørt under den sidste Krig, kan ikke sammenlignes med

det, som kommer: i saa Henseende er Natten mørk. Men

Morgen gryr . Kristus kommer snart for at gøre Ende

paa den morke Xat — afskaffe al Synd. al Krig og Elen-

dighed.

Ganske vist er det endnu Xat, og Nationerne æng-

stes i Fortvivlelse« og forsmægter af Frygt og Forventning

om de Ting, som kommer over Jorderige«: men den, som

tror paa og følger den store Mester, ser i alt dette et Tegn

paa, at den herlige Morgen gryr s og horer derigennem

hans Ord: Men naar disse Ting begynder at ske, da se

op og oploft eders Hoveder, efterdi eders Forløsning stunder

til.> Luk. 21, 25—28,

Vil I bede, saa bed, vend om og kom!»



MENNESKETS EVIGE
SKÆBNE.

ER VOR EVIGE SKÆBNE FORUDBESTEMT?

J
EG forstaar i Sandhed, at Gud ikke anser Personer; men i hvert

Folk er den, som frygter ham og gør Retfærdighed, velkommen
for ham.» Ap. G. 10, 34. 35.

Er vor Frelse eller Fortabelse forudbestemt?

De, der tror og lærer, at Gud forud har bestemt, hvem
der skal frelses, og hvem der skal fortabes, maa nødvendig-

vis ogsaa tro, at alt det, der møder os her i Livet, er for-

udbestemt.

Gud skulde altsaa være Skyld i al den Elendighed, der

findes i Verden! Al den Lovløshed, som vor Tid desværre

er saa rig paa, de mange afskyelige Mord og alle de mange
Udskejelser, vi daglig læser om, skulde Gud altsaa have

planlagt og forudbestemt! Hvem kan tro det? Og hvem
kan faa en saadan Paastand til at harmonere med den al-

vise, algode og kærlige Guds Egenskaber?

Hvis det virkelig er sandt, at alt det, der møder os,

er forudbestemt af Gud, hvorfor laaser man saa sine Døre?

Hvorfor anbringer man sine Værdisager paa sikre Steder?

Hvorfor sender man Bud efter Lægen, naar man bliver syg?

Hvorfor henvender man sig til Politiet, naar Tyven stjæler

ens Ejendele? Hvorfor forlanger man, at Tyven skal straf-

fes, naar det er Gud, der har bestemt, at han skal stjæle?
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Menneskenes Handlemaade viser da ogsaa, at de ikke selv

tror paa en saadan Teori.

Af os selv og i vor egen Kraft formaar vi intet; vi er

afhængige af Gud. Han har skabt os, ikke til at være vilje-

løse Redskaber, men til at være frie Væsener. Han har

givet os Evnen til at vælge, for at vi skal bruge den. Vi

træffer selv vort Valg og bestemmer selv, paa hvilken Vej

vi vil vandre. Gud er Kærlighed; af den Grund kan han
ikke bruge Tvang, og derfor kunde han heller ikke berøve

Mennesket dets frie Vilje. Selvfølgelig kan vi ikke ustraffet

gøre, hvad der behager os. Vi maa naturligvis selv tage

Følgerne af vort Valg.

Vi har ikke faaet Naturlovene, for at de skulde være

til Skade for os, men til Gavn. Alligevel straffes enhver

Overtrædelse af disse. Stikker vi Haanden i kogende Vand,

skoldes den, eller i Ilden, brændes den. Naturlovene tager

intet Hensyn til Personer: de virker ens for rig og for fattig.

Ingen forlanger, at Gud skal gribe ind i disse Love; man for-

staar saa godt, at det kan ikke være anderledes.

Men netop paa samme Maade forholder det sig med
Guds hellige, religiøse Love: de er uforanderlige, og en Over-

trædelse af dem drager altid Følger efter sig. Kunde disse

Love have været forandret eller afskaffet, vilde det ikke

have været nødvendigt, at Kristus skulde ofre sig for vor

Skyld og tage vor Straf paa sig.

Vor Tekst siger, «at Gud ikke anser Personer*. Hos

ham gælder hverken Rang eller Stilling. Det kommer ikke

an paa, om man er rig eller fattig, stor eller lille, hvid eller

sort, eller hvilken Nation man tilhorer. Da Jesus forkyndte

Jerusalems Ødelæggelse, sagde han: «Hvor ofte vilde jeg

samle dine Børn, ligesom en Høne samler sine Kyllinger

under Vingerne! Og I vilde ikke.» Matt. 23, 37. Ligesom

en Høne kaldende samler sine Kyllinger under sine Vinger

for at beskærme og beskytte dem. saaledes søgte Gud at

samle Israel; men de vilde ikke.
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Fordum sagde Herren til Israel: < Kast bort fra eder

alle eders Overtrædelser, hvilke I har begaaet, og bered eder

et nyt Hjerte og en ny Aand; hvorfor vil I dog dø, Israels

Hus? Thi jeg har ikke Behag i dens Død, som dør, siger

den Herre, Herre; derfor omvend eder, saa skal I leve.>

Ez. 18, 31. 32. Hvorledes kan man faa saadanne Udtalelser

til at harmonere med den Tanke, at vor Skæbne skulde

være forudbestemt? Mærk Udtrykkene: »Hvorfor vil I dog

dø, Israels Hus?» og: Jeg har ikke Behag i dens Død, som
dør . . .; derfor omvend eder, saa skal I leve.» Vor evige

Skæbne beror ene og alene paa om vi omvender os eller ej.

Gud har overladt det fuldstændig i vor Haand at træffe Af-

gørelsen. Og ingen uden vi selv kan træffe denne Afgørelse,

som er endelig i sine Følger.

Der er kun to Veje — « Livets Vej og Dødens Vej» IJer.

21,8) — og disse har Gud nøje beskrevet for os, altid for-

manende os til at vælge Livets Vej; thi den fører til det

evige Liv, den anden derimod til evig Fortabelse. Til dem,

der dadler Gud, fordi han tillader Dødens Vej» at eksistere,

siger Paulus: «Ja, men hvem er dog du, o Menneske! som
gaar i Bette med Gud? mon noget, som blev dannet, kan

sige til den, som dannede det: Hvorfor gjorde du mig saa-

ledes? Eller har Pottemageren ikke Baadighed over Leret

til af den samme Masse at gøre et Kar til Ære, et andet

til Vanære? » Bom. 9, 20. 21.

Ved en flygtig Læsning af de profetiske Forudsigelser-

kan en og anden maaske komme til det feilagtige Resultat,

.il Gud har bestemt alle ring paa Forhaand. Vi har jo i

et tidligere Foredrag set, hvorledes det profetiske Ord har

forudsagt de Begivenheder, der nu gaar i Opfyldelse. Gud
har ikke forudsagt disse Ting, fordi de er fra ham, men
da han er alvidende, kunde han allerede Aarhundreder i

Forvejen beskrive Fremtiden med samme Nøjagtighed, som
om det havde været i Fortiden. Gud kalder det, der ikke

er, som om det var . Rom. 4, 17.
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Vil alle Mennesker til sidst blive frelst?

Fra Guds Side er der intet til Hinder for, at alle Menne-

sker kan blive frelst, og naar dette ikke sker, er det udeluk-

kende Menneskets egen Skyld. Herom læser vi i 2 Pet. 3, 9:

< Herren forhaler ikke Forjættelsen I som nogle agter det

for en Forhaling), men han er langmodig for eders Skyld,

idet han ikke vil, at nogen skal fortabes, men at alle skal

komme til Omvendelse.« Det er ikke Herrens Vilje, at en

eneste Sjæl skal fortabes, men at alle skal omvende sig.

Det samme siger den store Apostel i 1 Tim. 2, 3. 4: Dette

er smukt og velbehageligt for Gud, vor Frelser, som vil,

at alle Mennesker skal frelses og komme til Sandheds Er-

kendelse.) Gud vil gerne frelse alle. «Vend eder til mig,

og bliv frelst, alle I fra Jordens Ender! thi jeg er Gud, og

ingen ydermere. » Es. 45, 22.

Men naar Herren siger: Vend eder til mig, og bliv frelst,

alle I fra Jordens Ender! » saa har vi ikke Lov til at tolke

det derhen, at alle Mennesker til sidst vil blive frelst. Nej,

men her fortæller Herren, hvad Resultatet vilde blive, der-

som alle Mennesker vendte om til ham. Guds Lofter staar

altid fast, men de er givet paa Betingelser. Vor Utroskab

kan ikke rokke ved eller tilintetgore dem, men vi afskærer

os derved fra at opnaa Forjættelserne.

I Matt. 25, 31—41 skildrer Frelseren to Klasser Menne-

sker. Til den ene siger han: Kom hid, I min Faders vel-

signede! til den anden derimod: < Gaa bort fra mig, I for-

bandede!* Det samme fremgaar af Udlæggelsen af Lignel-

sen om Ugræsset paa Marken . Den gode Sæd er Rigets

Børn: men Ugræsset er den ondes Born.» Ved Verdens

Ende skal Menneskesønnen udsende sine Engle, og de

skal sanke ud af hans Rige alle Forargelserne og dem. som

gør Uret; og de skal kaste dem i Ildovnen: der skal være

Graad og Tænders Gnidsel. Da skal de retfærdige skinne

som Selen i deres Laders Rige . Matt. 13,36—43.
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Idet Paulus henviser til den Løn, der venter dem, der

niaa gennemgaa Trængsel for Kristi Skyld, omtaler han

tillige, hvorledes det skal gaa dem, der < ikke lyder vor Her-

res Jesu Evangelium, de, som jo skal lide Straf, evig Under-

gang bort fra Herrens Ansigt og fra hans Vældes Herlighed*.

2 Thess. 1, 5—9. Herrens Ord skelner klart og tydeligt mel

lem de to Klasser og viser, hvorledes det til sidst vil gaa dem
begge. Den ene indgaar til evig Frelse, den anden til evig

Fortabelse. Bibelen tager skarpt Afstand fra den Tanke, at

alle til sidst vil blive frelst.

Johannes siger, at de ugudeliges Tal er som Havets

Sand», og han saa, at «Ild faldt ned fra Himlen fra Gud
og fortærede dem». Aab. 20, 8. 9. Og i det følgende Kapitel

— 7de og 8de Vers — læser vi: «Den, som sejrer, skal

arve dette. . . . Men de fejge og utro, . . . deres Lod skal

være i Søen, som brænder med Ild og Svovl.

»

I sin Bjergprædiken omtaler Jesus de to Veje saavel

som dem, der vandrer paa dem. Han siger: «Gaa ind ad

den snævre Port; thi den Port er vid, og den Vej er bred,

som fører til Fortabelsen, og de er mange, som gaar ind

ad den; thi den Port er snæver, og den Vej er trang, som
fører til Livet, og de er faa, som finder den.» Matt. 7, 13. 14.

Ved en vis Lejlighed spurgte nogen Jesus: « Herre! mon
de er faa, som bliver frelst? » Hvis det er sandt, at alle

Mennesker til sidst bliver frelst, saa vilde Jesus sikkert

have sagt det. Men hvad svarer han? «Kæmp for at

komme ind igennem den snævre Port; thi mange, siger jeg

eder, skal. søge at komme ind og ikke formaa det.» Luk.

13,23.24.

Bliver enhver salig ved sin Tro?

Bibelen omtaler kun een Slags Tro, hvorved vi kan

frelses, og det er Jesu Tro. Rom. 3, 26. At tro paa Jesus

betyder at tro og følge hans Ord og Lære i alle Ting. Der-

som vi følger Menneskelære eller vore egne Meninger, har
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vi ikke Jesu Tro; thi saaledes bar han sig ikke ad. Han
fulgte Faderen i alt, fordi han troede paa Faderen. Han
siger: Om nogen elsker mig, vil han holde mit Ord: og

min Fader skal elske ham, og vi skal komme til ham og tage

Bolig hos ham.» Joh. 14, 23. Og videre: «I er mine Ven-

ner, dersom I gør, hvad jeg befaler eder.» Joh. 15, 14.

Det er altsaa ikke nok, at man tror; det kommer ogsaa

an paa, hvad man tror. Jesu Tro var bygget udelukkende

paa den hellige Skrift. Og saa sikker er Paulus i sin Sag,

at han skriver: «Men selv om vi eller en Engel fra Himlen

forkynder eder Evangeliet anderledes, end vi har forkyndt

eder det, han være en Forbandelse!« Gal. 1,8.

Tænk, om en Engel kom og prædikede anderledes, end

Herrens Ord lærer, saa vilde det dog ikke forandre Sagen!

Det kunde ikke frelse os. Det gaar heller ikke an at bygge

paa sine Følelser eller stole paa Samvittigheden. « Hjertet

er bedrageligt, mere end alle Ting, og det er sygt; hvo kan

kende det?» Jer. 17, 9.

Samvittigheden er, som den bliver opdraget. Katolik-

kens Samvittighed bebrejder ham, naar han har forsømt

at sige sine Bønner til Jomfru Maria eller undladt at betale

for at faa en nær og kær Slægtnings Sjæl ud af Skærsilden,

medens Protestantens Samvittighed vilde bebrejde ham, om
han gjorde sig skyldig i sligt. Det staar heller ingen Steder

i den hellige Skrift, at Samvittigheden er en Lygte for vor

Fod og et Lys paa vor Sti. (Sal. 119, 105.)

Det skal villigt indrømmes, at det taler til Gunst for et

Menneske, at det er oprigtigt i sin Tro, og vi bør være meget

hensynsfulde over for hinanden og respektere hverandres

Tro. Vi bør elske hverandre, selv om vore Meninger ikke

altid stemmer overens. Men vi maa huske paa, at en op-

rigtig Tro paa en Vildfarelse aldrig formaar at gøre Vildfarel-

sen til Sandhed. Hør, hvad den vise Mand siger! «Der er en

Vej, som synes en Mand ret; men til sidst bliver den Veje til

Døden. » Ordsp. 16, 25.
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Hvorledes gaar det den, der drikker Salmiakspiritus i

den Tro, at det er Vand? Vil hans Oprigtighed frelse hans

Liv? Hvorledes gaar det den, der i god Tro giver sig til at

hamre paa en Dynamitbombe? Hvis man skal rejse fra

København til Gedser, og saa i oprigtig Tro paa, at det er

Gedsertoget, gaar ind i Korsørtoget, kommer man saa til

Gedser?

Vi maa fødes paa ny, omdannes eller skabes til nye

Mennesker. Ingen uden Gud har Skaberkraft, alene han

formaar at forandre vort Sind, vor Karakter. Ligesom Ver-

den skabtes ved Kristus, bliver vi ogsaa skabt til nye Menne-

sker i Kristus. < Thi vi er hans Værk, skabt i Kristus Jesus

til gode Gerninger, som Gud forud beredte, for at vi skulde

vandre i dem.» EL 2, 10.

Omvendelsens Værk er et Skaberværk, et Under. Gud

kan skabe eller frembringe et Guds Barn af et elendigt, syn-

digt Menneske. Hvor herligt! Derfor, om nogen er i Kri-

stus, da er han en ny Skabning; det gamle er forbigangent,

se, det er blevet nyt!» 2 Kor. 5, 17.

Omvendelsens Værk belyses paa en interessant og lære-

rig Maade i 1 Sam. 10, 1—9. Profeten Samuel meddelte

Saul, hvorledes det skulde gaa til, at han blev omdannet.

Vi læser: «Og Herrens Aand skal komme heftig over dig,

... og du skal omskiftes til en anden Mand.» 6te Vers. Det

var ved den Helligaand, Gud udførte dette Omvendelsésværk,

det tog heller ikke ret lang Tid. «Og det skete, da han

vendte Ryggen for at gaa fra Samuel, da gav Gud ham et

helt andet Hjerte: og alle disse Ting indtraf samme Dag.

9de Vei s.

Gud anser ikke Fyrsternes Personer og agter ikke den

rige fremfor den ringe: thi de er alle hans Hænders Ger-

ning«, .lob 34, 19. Der er ikke Persons Anseelse hos Gud.

Rom. 2,11.
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UDVIKLINGSLÆREN.

J
EG har skabt Jorden, Menneskene og Dyrene, som er paa Jordens

Kreds, ved min store Magt og min udrakte Arm; og jeg har givet

dem til den, hvem det synes mig ret. Jer. 27, .">.

Den moderne Udviklingslære.

I Stedet for at tro Herren og bygge paa den faste Grund

vold, Guds Ord, forsøger man ad anden Vej at udgranske,

hvor Jorden og Plante- og Dyreriget er kommet fra — hvor-

ledes det hele er blevet til. Man mener, at det er for en-

foldigt at tro Herrens Ord: Han talte, og det skete; han

bod, saa stod det der.» Sal. 33, 9.

Da den bibelske Beretning om Skabelsen ikke er i Har-

moni med den moderne Udviklingslære, staar Valget mel-

lem de to, og jeg siger næppe for meget, naar jeg her be-

mærker, at de fleste følger den sidste - - Udviklingslæren.

De øvrige kan atter deles. Af disse halter en Del til begge

Sider — de vil gerne tro den hellige Skrift, men paa den

anden Side vil de ogsaa gerne være moderne, og da Udvik-

lingslæren ligesom Kundskabens Træ er « lysteligt at se til,

og et ønskeligt Træ til at faa Forstand af», griber de fleste

med Begærlighed efter dens frugt, som i vor oplyste Tid

nyder større Anseelse end Skriftens enkle Ord. Kun faa tror

fuldt ud paa Beretningen i 1 Mos. 1ste Kap,
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Menneskets Oprindelse.

Udviklingsteorien gaar ud fra, at alting stammer fra

en eneste lille Celle eller fra en luftformig Masse, og at

Jorden er blevet til gennem lange Tidsperioder. Langt,

uendelig langt tilbage i fjerne Tider fremkom de laveste

Plantearter, der gradvis og meget langsomt udviklede sig,

Skabelsen. „Han talte, og det skete; han bød, saa
.stod det der." Sal. 33, 9.

indtil de omsider fremtraadte i deres nuværende Dragt.

Det samme gælder Dyreriget.

En Gang mente man, at Mennesket stammede fra Aben.

Denne skulde i Tidernes Løb have udviklet sig til at blive

en mere fuldkommen Skabning. En Dag mistede den saa

pludselig Halen. Der har vi Mennesket! Denne Teori synes

dog ikke rigtig at kunne holde sig. Den sygner stadig mere

og mere hen og ligger vistnok nu paa Dødslejet, hvis den

ikke allerede er død.

Den Tanke, at vi skulde stamme fra Aben, er ikke

smigrende, men den er meget betegnende, idet den viser,
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hvor langt Menneskene formaar at drive det, naar de for-

kaster den hellige Skrift. Hvor sandt er ikke Herrens Ord:

«De vise skal blive til Skamme, forfærdes og besnæres; se,

de har forkastet Herrens Ord, hvad for Visdom skulde de

da have?» Jer. 8, 9. Her kunde det maaske være paa sin

Plads at citere et Par Vers af et Digt, Hostrup skrev i An-

ledning af Abeteorien. Under Overskriften «En Naturfor-

skers Stamtavle* siger han bl. a.:

«Min fader var en abekat

med hale naturligvis,

med fire hænder, som godt tog fat

og nu vilde være i pris.

Mest føler jeg tabet af halen,

det tyder paa slægtens dalen;

dog den forvisning jeg har,

jeg ligner endnu min far.»

I de tre følgende Vers skildrer Digteren sin « Bedstefar*

som «Øgleæt», sin «01defar» som «Andemad* og sin »Tip-

oldefar* som «Dynd» og slutter i det 5te Vers med at be-

skrive sin Tipoldefaders Fader paa følgende træffende

Maade:
«Hans fader igjen var ingenting,

det dejlige runde nul,

men der gør min tanke altid omkring

og vil ikke ind i det hul.

Saa maa jeg da lade det være

og kun holde hullet i ære,

ti hele min visdom har

jeg fra min tip-tip-oldefar.

»

At et Abeskelet og et Menneskeskelet ligner hinanden

kunde med lige saa stor, ja endog større, Ret anføres som
Bevis for, at Aben stammer fra Mennesket og ikke omvendt.

Hedningerne i Kanaans Land var sunket saa dybt, at de

havde Omgang med Dyrene. Herom læser vi: «Og du
[Israel] skal ikke beblande dig med noget Kvæg. . . . Gør

eder ikke urene ved alt dette: thi ved alt dette er Hednin-
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gerne, hvilke jeg uddriver for eder, blevet urene. » 3 Mos.

18, 23. 24. Altsaa gjorde Hedningerne paa den Tid sig skyl-

dige i denne Skændighed ». Skønt Bastarder som Regel er

ufrugtbare, i det mindste indbyrdes, udelukker det dog ikke,

at Aben kan stamme fra Mennesket.

Bibelen og Videnskaben.

Den moderne Udviklingslære stemmer altsaa ikke over-

ens med den hellige Skrift. Er Bibelen og Videnskaben da

uenige? sporges der. Sand Videnskab maa altid være i

Harmoni med den hellige Skrift: thi begge har deres Ud-

spring fra Gud. En Del af det, der gaar under Navn af

Videnskab, er imidlertid ikke sand Videnskab ». Apostlen

Paulus advarer imod den falskelig saakaldte Kundskab .

der leder os vild. 1 Tim. 6. 20. 21. Læs ogsaa Kol. 2, 8!

Mit Eoredrag er ikke beregnet paa i mindste Maade at

kaste Skygge over Videnskaben: dertil skylder vi den for

meget. Derimod erkender jeg aabent, at jeg ikke tror paa

alt det, enkelte eller nogle Mænd inden for videnskabelige

Kredse lærer. Videnskabsmænd har taget fejl mere end

een Gang, og de har ofte været uenige. Undertiden har der

endogsaa været ført haarde og livlige Kampe imellem dem, og

Bølgerne har til Tider gaaet højt Kopernikus og Tyge Brahe

var ikke enige. De var begge fremragende Mænd, hvis Navne

altid vil have en Hædersplads i Historien: men de var ikke

fuldkomne, begge begik Fejl.

Dersom Videnskaben havde samarbejdet mere med

den hellige Skrift, vilde den undertiden være naaet langt

hurtigere frem, end Tilfældet har været. Mange Videnskabs-

mænd tror slet ikke paa Bibelen som Guds Ord. Dette

-kvides vel i første Række, at de ikke læser den: men Hoved-

grunden er sikkert de fortvivlede Kampe, mangen en stor

Videnskabsmand har maattet kæmpe mod Middelalderens

Kirke. Undertiden blev disse Mænd endogsaa truet med
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Dødsstraf, fordi deres videnskabelige Resultater ikke stemte

overens med hin Tids Præsteskabs Tro og Lære.

Som Bevis for, at Videnskaben vilde have gjort hur-

tigere og større Fremskridt, dersom den havde samarbejdet

med Bibelen, skal jeg blot nævne et Par af de mange Eks-

empler, der bekræfter dette. Vi er alle mere eller mindre

bekendt med, hvilke velsignelsesrige Frugter vor Tids Lære

om Bakteriologi bærer. Tænk, om man havde kendt denne

i Middelalderen, saa vilde sikkert megen Elendighed være

blevet afværget. De hygiejniske Forskrifter, som Gud gav

Israel, svarer fuldt ud til vor Tids videnskabelige Hygiejne.

Her skal jeg henvise til et Foredrag, som Dr. Suchard holdt

i Lausanne, Schweiz, i 1890 over Emnet: Moses som Hy-

giejniker , og som er udgivet af Sognepræst Fred. Stahlfest-

Møller i 1894. Om disse Forskrifter siger Dr. Suchard bl. a.:

« Disse Love indeholder nemlig beundringsværdige Grundsætninger

for den moralske Hygiejne ... og ikke mindre beundringsværdige

Principper med Hensyn til den lægevidenskabelige Hygiejne, hvis Maal

er at hindre Slægtens Forfald og Sygdommes Opstaaen og Udbredelse.*

— Side 1(>.

Disse Love er altsaa helt igennem videnskabelige. Hvor-

for har Videnskaben da ikke sat sig ind i disse Love for

Aarhundreder siden? Det kan da ikke være Bibelens Skyld.

Jøderne overholdt disse Love og høstede velsignelsesrige

Frugter. Gud havde sagt, at dersom de vilde nøje tage Vare

paa hans Forskrifter, vilde de undgaa de slemme Sygdomme,

som ramte Hedningerne. 2 Mos. lo, 26. Og Gud har holdt,

hvad han lovede.

Under Overskriften: Lever Jøderne længere end an-

dre Mennesker:' skriver Soei<ri-I)emokr<den , København,

af d. 10. Decbr. 1913:

Det er en gammel kendt Erfaring, at under store Farsotter dør

forholdsvis faa .loder. og at Jøderne er mere sejglivede end de al-

mindelige indoeuropæiske Folk.
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Det er uden Tvivl Jødernes Vedhængen ved de store hygiejniske

Grundsætninger, som de fik ved Moses' Sundhedsanvisninger, der den
Dag i Dag gør dem til et forholdsvis sundt og stærkt Folk.

At denne større Livskraft virkelig er til Stede, fremgaar hl. a. af

de statistiske Tahelværker, der er udgivet af den preussiske Stat. Det
viser sig, at Dødeligheden hos Jøderne dér kun er 15,99 pr. 1000,

medens den hos Folket i sin Helhed er saa højt oppe som 23,44.

Det fremgaar heraf, at Jøderne lever betydelig længere end andre
Mennesker.

»

Et andet Eksempel: Ca. 1500 Aar f. Kr. skriver Job,

at Jorden hænger paa intet. Vi læser: «Han udbreder Nor-
den over det Øde, han hænger Jorden paa intet. » Job 26, 7.

Dette stemmer nøje overens med vor Tids Videnskab an-

gaaende Tyngdelovene. Alligevel opdagede Videnskaben først

disse Tyngdelove for ca. halvtredje Aarhundrede siden. De,

der paastaar, at Bibelen har hemmet Videnskaben, har næppe
læst den ret grundigt.

Udviklingslæren om Jordens Oprindelse.

De, der tror paa Udviklingslæren, bebrejder os, der tror

paa 1 Mos. 1ste Kap., at vi bygger udelukkende paa Tro.

Overfladisk betragtet kan der maaske synes at være noget

berettiget i en saadan Paastand; men hvis man sammenligner
den med Udviklingslærens egne Argumenter, tager denne
Paastand sig næsten komisk ud. Vi indrømmer, at den
gode gamle ortodokse Lære angaaende Skabelsen hviler paa

Tro; men denne Tro er bygget paa Guds Ord. Og jeg mener
ikke, at det er fornuftigt at bytte sin Tro paa Herrens Ord
bort for noget, der staar paa saa svage Fødder, som Udvik-

lingslæren i Virkeligheden gør. Udviklingslærens Hoved
hjørnesten hviler jo ogsaa paa Tro; det vil sige paa Menne-
skegisninger og Antagelser. Som Bevis skal jeg citere en

af Udviklingsteoriens ivrigste Venner, Prof. Huxley, der i

sit lille Skrift Om Modtagelsen af Arternes Oprindelse

1)1. a. siger:



SKABELSESBERETNINGEN KONTRA UDVIKLINGSLÆREN 49
cxxx>ax>cooocxxxxx>ocoooocoocoo^^

«Med Hensyn til Filosofiens store Gaader, staar den efterdar-

winske Slægt i en vis Forstand akkurat der, hvor de førdarwinske

Slægtled stod. Disse Gaader er og bliver uløselige. Men den nule-

vende Slægt har den Fordel at have til sin Raadighed bedre Midler

til at fri sig fra visse Skinløsninger. Det kendte er begrænset, det

ubekendte er ubegrænset, aandelig talt staar vi paa en Holm midt i

det uforklarlige, ubegrænsede Hav.»

Mærk Professorens Udtryk: « Disse Gaader er og bliver

uløselige, » og: Aandelig talt staar vi paa en Holm midt i

det uforklarlige, ubegrænsede Hav.» Men hvor bliver da

Beviserne, Klarheden og Kendsgerningerne af? Saa tror

man jo alligevel paa noget, man ikke kan forklare, paa

Gaader, som ingen kan lose, og anbringer sig selv «paa en

Holm midt i det uforklarlige, ubegrænsede Hav». Det lyder

ikke særlig indbydende eller overbevisende. Da foretræk-

ker jeg at blive staaende paa Apostlenes og Profeternes

Grundvold, til man faar løst Gaaderne og kommer i Land

igen; thi det kan ikke være behageligt at staa famlende

«paa en Holm midt i det uforklarlige, ubegrænsede Hav».

I sin Bog Jordens Udviklings Historie?, skriver Stats-

geolog Victor Madsen bl. a. følgende:

«I vort Solsystem bevæger Planeterne sig samme Vej omkring

Solen, samme Vej drejer Solen sig om sin Akse og Planeterne sig

om deres Akser, og samme Vej bevæger Maanerne sig om deres Pla-

neter. Planetbanerne hælder ikke meget imod det Plan, som gaar

gennem Solens Ækvator. For at forklare disse Forhold opstillede Kant

og Laplace uafhængig af hinanden den saakaldte Kant-Laplace'ske

Hypotese. Ifølge denne var vort Solsystem oprindelig en luftformig

Masse, som drejede sig langsomt rundt samme Vej, som Solen og

Planeterne nu gør. Oprindelig strakte den sig langt uden for den

yderste Planets Bane, men lidt efter lidt trak den sig sammen, hvor-

ved dens Varmegrad forøgedes. Under Sammentrækningen udskilte

der sig til sine Tider ved dens Ækvator Ringe, medens Centralmassen

trak sig mere og mere sammen inden for Hingene. Efterhaanden trak

ogsaa Ringene sig sammen, bristede og samlede sig til kugleformige

Masser, der atter dannede Hinge omkring sig. medens de lidt efter

lidt fortættede sig Og blev til Planeterne: deres Hinge bristede ogsaa.

trak sig sammen og blev til Maanerne: Centralmassen fortættede sig

4
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efterhaanden og blev til Solen, omkring hvilken Planeterne vedblev

at kredse. Skønt den Kant-Laplace'ske Hypotese er over et Hundrede

Aar gammel, er den endnu den Hypotese, der mest tilfredsstillende

forklarer vort Solsystems Udvikling. Bevise dens Rigtighed kan man
selvfølgelig ikke. ...» Side 18 og 19.

Man bygger altsaa paa en Hypotese, hvis Rigtighed ikke

kan bevises — mærk: < Bevise dens Rigtighed kan man selv-

følgelig ikke.» Hvor svagt og vaklende! Ingen fast Grund

under Fødderne, Beviserne mangler. Kunde man blot springe

over Udgangspunktet — Oprindelsen — saa var alt klart.

Statsgeologen fortsætter paa Side 20:

«Man maa saaledes antage, at Jorden, efter at den havde udskilt

sig som en selvstændig luftformig Masse af vort Solsystems oprinde-

lige luftformige Masse, lidt efter lidt trak sig sammen og fortættede

sig, hvorved dens Temperatur efterhaanden steg, til den blev til en

lille skinnende, rød Stjerne. Den fortættede sig yderligere, hvorved

Temperaturen steg endnu mere, og Jordstjernen fik gul eller hvid Glans.

Efterhaanden fik Varmeudstraalingen Overvægt over Varmeforøgelsen

ved Fortætningen, og Jordstjernen fik atter rød Glans. Men Afkølin-

gen blev endnu stærkere. Glansen tabte sig mere og mere. Til sidst

begyndte Overfladen at størkne. Jordskorpen dannede sig lidt efter

lidt, og Jorden blev et mørkt Legeme.

»

Hvor den »luftformige Masse » eller den lille Celle er

kommet fra, derom faar man selvfølgelig ikke Besked. «Man
maa antage », at det er gaaet til paa den Maade; < bevise dens

Rigtighed kan man selvfølgelig ikke».

Beretningen i 1 Mos. 1ste Kap. ser jeg ingen Grund til

at forkaste. Her staar, hvad Gud skabte hver Dag i de seks

Dage. Hvorfor kan man ikke tro det? Og hvorledes kan

en Kristen tvivle derpaa og søge at tolke Skabelsesdagene

som lange Tidsperioder? Det er sandt, at Herren i profe-

tisk eller billedlig Tale lader en Dag betegne et Aar; men
det kan selvfølgelig ikke gælde Skabelsesberetningen; thi i

saa Fald vilde Bibelen jo komme i Strid med sig selv.

Gud skabte « Himlen og Jorden, Havet og alt det, som

er i dem», «i seks Dage». 2 Mos. 20, 11. Ligesom han skabte
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Jorden i seks Dage og hvilede paa den syvende, saaledes

befaler han os at arbejde de seks Dage og hvile paa den sy-

vende. Men der er vel ingen, der vil finde paa at tolke vore

Ugedage som lange Tidsperioder. Om Skabelsesdagene

staar der udtrykkelig, at «der blev Aften og der blev Morgen
første Dag» osv. 1 Mos. 1, 5. 8. 13. 19. 23. 31.

Ifølge Beretningen i 1 Mos. 1ste Kap. skabte Gud Men-
nesket paa den sjette Dag. Hvis nu disse Dage hver ud-

gjorde et Tusinde Aar, hvor gammel var saa Adam, da den

syvende Dag begyndte, og hvor gammel var han, da den

sluttede? Dersom hver af de andre Dage betegner et Tu-

sinde Aar, maa vel det samme ogsaa gælde den sjette og den

syvende Dag. Adam maa da have været over 1000 Aar gam-

mel, inden Sabbaten var forbi. Adams « ganske Alder » ud-

gjorde imidlertid kun 930 Aar».

For at kunne frembringe en luftformig Masse » eller

en lille Celle som den, Udviklingslæren tillægger Ophavet til

det hele, kræves en lige saa stor Kraft, som der skal til for

at kunne skabe Verden paa den Maade, vi læser om i den

hellige Skrift. Udviklingslæren kan ikke forklare sin Teori,

men maa nøjes med at < antage », og vi indrømmer gerne,

at vi heller ikke kan forklare Skabelsesberetningen. Men
har vi ikke lige saa stor Ret til at <antage» (tro), at den

store, mægtige Gud, hvis Almagt aabenbares paa utallige

Maader, har skabt Verden ved sit Ord, som Udviklings-

teoriens Forkæmpere har til at antage » (tro), at deres

Teori er korrekt? Den inspirerede Forfatter siger: «Ved

Tro fatter vi, at Verden er blevet skabt ved Guds Ord,

saa det ikke er af synlige Ting, at det, som ses, er blevet

til . » Heb. 11,3.

Inden vi gaar over til det næste Punkt — Jordens Alder

— kunde det være interessant at høre, hvad en af vore bety-

deligste Mænd inden for den danske Videnskab, nemlig Prof.

Eugen Warming, siger om Selvdannelsesteorien; i «I)<msk

Tidsskrift* for December 1904 udtaler Professoren bl. a.:
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«Det staar nu fast som en af Biologiens allersikreste Sætninger,

hvad Harvey og Yirchow har udtalt, hver paa sin Vis: Alt levende

stammer fra andet levende (»ornne vivum ex ovo>, »omnis cellula e

cellula?); selv den mindste Bakterie stammer fra en anden Bakterie.

Videnskaben kender absolut intet til forældreløse Organismer i Nutiden.

Men nu i Fortiden? Hvordan opstod de allerførste levende Væ-

sener i hin uendelig fjerne Tid. da Livets Dag gryede paa Jorden? . . .

Naar Videnskabsmænd som Lord Kelvin og Helmholtz har sluttet sig

til denne Tanke, at de første levende Væsener blev bragt til Jorden

fra andre Himmellegemer, da er dette selvfølgelig kun at skyde Spørgs-

maalet længere ud; men det viser, som Reinke bemærker, bedre end

noget andet, at de anser Læren om Selvdannelse for redningsløst

fortabt.

Nutidens Standpunkt er da dette: Videnskaben kender intet

Eksempel paa, at levende Væsener er opstaaet forældreløst af det liv-

løse Stof; Videnskaben har ikke rokket ved Bibelens første Ord: «I

Begyndelsen skabte Gud Himlen og Jorden.

Mærk disse Udtryk! Videnskaben har ikke rokket

ved Bibelens første Ord»! Saadanne Ord udtalt af en frem-

ragende Videnskabsmand, har Vægt. Og de hviler paa en

ganske anderledes sikker og fast Grundvold end den Teori,

at de første levende Væsener skulde være bragt hertil fra

andre Himmellegemer.

Jordens Alder.

Med Hensyn til Jordens Alder er Geologernes Meninger

stærkt delt: heller ikke her er Videnskaben enig. I « Jor-

dens Udviklings Historie?,, Side 17, skriver Victor Madsen:

t Adskillige Geologer og Fysikere har forsøgt at beregne Jordens

Alder, men de er kommet til meget forskellige Resultater efter de

Forudsætninger, de er gaaet ud fra. og de Metoder, de har anvendt.

Angivelserne varierer mellem 10 Millioner Aar og 700 Millioner Aar.>

Der er et langt Spring mellem 10 Millioner og 700 Mil-

lioner, og det ser unægtelig lidt mistænkeligt ud, ikke sandt?

Forskellen er stor, og det forekommer mig, at den er for

stor, selv om den skal være videnskabelig. Mon det alli-

gevel er klogt at forkaste Bibelens Kronologi, saa længe de



SKABELSESBERETNINGEN KOXTRA UDVIKLINGSLÆRES 53
ccoocxxxxx>ooocxxxxxxxx>cc>ooæooc^^

videnskabelige Angivelser varierer mellem 10 Millioner Aar

og 700 Millioner Aar»?

Geologien regner ikke med, at der har været en Synd-

flod. Denne har den altsaa ikke taget med i Betragtning i

sine Beregninger med Hensyn til Jord- og Kullagenes Dan-

nelse og den Tid, der kan være medgaaet hertil. Enhver

vil indrømme, at det, der ad naturlig Vej vilde tage Millioner

Aar, nemt kunde dannes i forbavsende kort Tid under en

saadan Syndflod som den, Bibelen omtaler. Hvilke Natur-

omvæltninger maa der ikke have fundet Sted paa Jorden

i de Maaneder, Syndfloden varede!

Før Syndfloden var der « Kæmper paa Jorden ». 1 Mos.

6, 4. Baade Plante- og Dyreriget har sikkert været helt an-

derledes fuldkomment og vel udviklet end efter Syndfloden.

Med Syndfloden synes hele Jorden at have gennemgaaet en

stor Omvæltning. De store og prægtige Skove blev plud-

selig styrtet i Afgrunden og begravet, og de store Kæmpedyr

blev kastet omkring, fort med Strømmen og gemt — inde-

frosset — i store Isbjerge. Dette forklarer Fremkomsten af

de store Kullag, der nu findes dybt nede i Jorden, ligesom

det ogsaa besvarer Spørgsmaalet om, hvor Mammutelefanten

siammer fra.

Beskrivelserne af det frygtelige Jordskælv, der for nogle

Aar siden ramte Messina, vidner tilstrækkelig tydeligt om,

hvilken kolossal Magt Bølgerne i Forbindelse med et Jord-

skælv har. Her var det imidlertid kun en enkelt Plet paa

Jorden, der ramtes; men den Gang var det hele Jorden.

«Paa den Dag opbrast alle Kilder i den store Afgrund, og

Himlens Sluser oplodes. » 1 Mos. 7, 11. Denne store Om-
væltning bør man regne med, naar man forsøger ad Geolo-

giens Vej at bestemme Jordens Alder.

Det kan kun glæde Bibelens Venner, at der i den senere

Tid har lydt Røster fra Geologiens egen Lejr, der bekræfter

Bibelens Udsagn. Herom skriver Sognepræst A. E. Biilow i

sil Skrift « Syndfloden > bl. a.:
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«En Række fremragende nyere Geologer er ved mangfoldige

mærkelige Opdagelser og Fund, de har gjort rundt om paa Jorden,

naaet til Resultater, der paa afgørende Punkter bekræfter Bibelens

Beretning om hin uhyre Oversvømmelse.

Geologiske Undersøgelser har saaledes godtgjort, at der i alle Ver-

densdele oftere findes store Lag af Grus og fortørret Dynd, hvis Til-

stedeværelse vanskelig kan forklares uden ved, at mægtige Vandmas-
ser er blevet sat i voldsom Bevægelse hen over disse Steder og har

skyllet Grus og Dynd med sig.» Side 6 og 7.

Forfatteren citerer en Udtalelse af Sibirien-Forskeren

Erman, der bekræfter, hvad jeg netop har sagt om de store

fysiske Omvæltninger, som maa have fundet Sted under

Syndfloden. Erman siger:

«Det er da klart, at i en Tid, da Elefanter og Træstammer blev

hobet i Dynger sammen, har en Vandflod udbredt sig fra Fastlandets

Midte til de fjerneste Grænser.* Side 10.

Og videre:

«Den samme Forsker har andetsteds udtalt, at hans Jordbunds-

undersøgelser i Sibirien nøder ham til at antage, at ihele Landet lige

til Polarhavet engang maa have været Genstand for en pludselig Over-

svømmelse. »

»

^Geologien er virkelig, som Urquhart skriver, blevet nødt til at

tage sin tidligere Paastand tilbage: at Syndfloden var en Umulighed;

den har i Stedet maattet indrømme den en Plads blandt de paalide-

ligste Kendsgerninger i Jordens Historie. » Side 10 og 16.

Den Gud, der er mægtig til at skabe alt, er ogsaa mæg-
tig til at frelse. Hvad han har sagt, staar fast; hvad han

lover, holder han. Hans Ord: < Jeg har skabt Jorden,

Menneskene og Dyrene, som er paa Jordens Kreds, ved min

store Magt og ved min udrakte Arm: og jeg har givet dem
til den, hvem det synes mig ret,» staar endnu ved Magt.

Videnskaben har ikke rokket ved Bibelens første Ord: «I

Begyndelsen skabte Gud Himlen og Jorden. »»

Himlene fortæller Guds Ære, og den udstrakte Be-

fæstning forkynder hans Hænders Gerning.* Sal. 19, 2.



DEN HELLIGE SKRIFT.
ER BIBELEN GUDS BOG, ELLER ER DEN MENNESKEVÆRK?

BIBELENS ENHED.

OG EFTERDI du fra Barn af kender de hellige Skrifter, som

kan gøre dig vis til Frelse ved Troen paa Kristus Jesus. Hvert

Skrift er indaandet af Gud, og nyttig til Belæring, til Irette-

sættelse, til Forbedring, til Optugtelse i Retfærdighed, for at Guds-

Mennesket maa vorde fuldkomment, dygtiggjort til al god Gerning.

»

2 Tim. 3, 15—17.

Saaledes betragtede den store Apostel den hellige Skrift,

og saaledes er den blevet betragtet af mangfoldige oprigtige

og gudfrygtige Mænd og Kvinder baade før og efter den Tid.

Den har ganske vist ogsaa haft sine Modstandere og har

maattet udstaa mange Kampe; men hidtil har den staaet

sin Prøve.

Bibelen er Guds Bog.

Ordet « Bibels betyder « Bøgerne >. Bibelen er nemlig

en Samling af 66 Bøger — 39 i det gamle og 27 i det nye

Testamente — skrevet af ca. 40 forskellige Forfattere. Mo-

ses skrev ca. 1500 f. Kr., og Johannes ca. 100 ef. Kr. For-

fatterne stod paa ulige Dannelsestrin og beklædte forskel-

lige Livsstillinger: Konger, Statsmænd, Hyrder, Fiskere osv.

De skrev ikke for at tjene Penge eller for at vinde Ære og

Berømmelse (nogle led Martyrdøden), men for at tjene Gud

og blive til Velsignelse for deres Medmennesker.

Bibelen er en mærkelig Bog. Den, der gransker den

flittigt under Bøn, vil altid finde nye og herlige Sandheder.
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Den er lig et uudtømmeligt Skatkammer, en stedse rindende

Strøm. Jo mere man fordyber sig i denne Bog, desto stær-

kere bliver ens Tro paa, at den er Sandhedens Bog.

De, der vil Bibelen til Livs, anker over, at Manuskrip-

terne er gaaet tabt. Jeg kan ikke se, at dette skulde kunne
rokke den hellige Skrifts Grundvold. Vi har jo Afskrifterne;

er det ikke tilstrækkeligt? Hvorledes forholder det sig med
Hensyn til alle de videnskabelige og historiske Værker, som
findes i vore Biblioteker og i vore Hjem, og hvis Forfattere

forlængst er døde? Ingen ved, hvor Manuskripterne er ble-

vet af; men ingen finder af den Grund paa at erklære Bø-

gerne for ugyldige.

Blandt de ca. 1500 Haandskrifter (i Originalsproget),

som eksisterer, er det ældste godt 1500 Aar gammelt. Det

var det Haandskrift, Tisehendorf var saa heldig at finde i

Katarinaklostret paa Bjerget Sinai i Aaret 1859, og som det

lykkedes ham at erhverve (1869) for det kejserlige Bibliotek

i Petrograd. Dette Haandskrift har ligget gemt i alle disse

Aarhundreder for saa pludselig at komme til Syne for at be-

kræfte den gode, gamle Sandhed, at Bibelen er Guds Ord.

Med Hensyn til Oversættelsen af Bibelen, da hænder

det, at der er begaaet og stadig begaaes mulige Fejl. Men
dette spiller ikke nogen væsentlig Rolle, idet man jo kan

henvende sig til andre Oversættelser eller til selve Grund-

sproget. At en eller anden Fejl sniger sig ind i denne eller

hin Oversættelse, er hverken Bibelens eller Guds Skyld.

De, der anfører saadanne Smaating mod Bibelens Trovær-

dighed, maa være meget fattige paa saglige Argumenter.

Kapitelinddelingen fandt Sted i det 13de Aarh. og Vers-

inddelingen i det 16de. Tegnsætningen skyldes ogsaa Over-

sætterne, og det samme gælder Overskrifterne over Kapit-

lerne saavel som Henvisningerne under Versene. Hensigten

med dette er ikke at lave om paa Herrens Ord, men at gøre

det lettere for Læseren at orientere sig.
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Mulige Fejl i Oversættelsen eller i Trykken opdages

som sagt let ved, at man sammenligner de forskellige Over-

sættelser. Som Eksempel paa saadanne Fejl skal jeg her

henvise til en meget gammel engelsk Bibel. I denne læses

Sal. 119, 161: Printers have persecuted me without a cause»

UBoktrykkere forfulgte mig uden Aarsag»). Som man ser,

Missionær Carey i Indien
oversætter nibelen.

„Saa kraftigt voksede Herrens Ord
og fik Magt.-

staar her « Printers* (Boktrykkere) i Stedet for « Princes

»

(Fyrster). Denne Oversættelse kaldes den Dag i Dag (Bog-

trykkernes Bibel ». Den er for Resten meget efterspurgt.

Bibelens Troværdighed.

« Dersom nogen vil gøre hans Vilje, han skal erkende,

om Læren er fra Gud, eller jeg taler af mig selv.» Joh. 7, 17.

Den, der i Hjertets Oprigtighed ønsker at gøre Guds Vilje,

vil finde saa kraftige Beviser for Bibelens Paalidelighed, at

han aldrig vil kunne betvivle dens Inspiration. Men det
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kommer an paa, hvorledes man læser Bibelen. Nogle læser

den paa en meget overfladisk Maade, andre kun for at søge

efter Modsigelser og for at kritisere; kun faa læser den med
Eftertanke og under Bøn. Den, der vil søge efter Herrens

Kundskab, som vi søger « efter skjulte Skatte », skal forstaa

<Herrens Frygt og finde Guds Kundskab». Ordsp. 2, 2—6.

Gransker vi Guds Ord paa den Maade?
Hvis vi ejede store Skatte, vilde vi sikkert ikke kaste

dem ud paa Gaden eller gemme dem paa et intetsigende

Sted. Vi vilde anbringe dem under Laas og Lukke. Saa-

ledes forholder det sig ogsaa med Herrens Ord. De dyre-

bare Sandheder, som findes deri, ligger ikke paa Overfladen,

de er gemt, laaset inde. Bønnen er den Nøgle, hvormed
man lukker Bibelen, Guds Skatkammer, op, og man maa
søge «som efter skjulte Skatte ».

Det er interessant at lægge Mærke til, hvorledes den

ene.inspirerede Forfatter gransker og henviser til den anden.

Paa Josvas Tid kaldtes Mosebøgerne «Guds Lovbog », og

det, Herren talte gennem Josva, kaldtes « Herrens Ord».

Josva 24, 26. 27. Hos Profeterne finder vi hyppigt Udta-

lelser som: «Saa siger Herren, » « Herrens Ord kom til mig»,

<Det Ord, som kom fra Herren, » «Saa sagde Herren til mig»

osv. Daniel kalder Jeremias' Profeti « Herrens Ord». Dan.

9, 2. Jesus kalder det gamle Testamente «Guds Ord». Idet

han bebrejder Farisæerne, at de har indført Menneskeblid,

siger han: «I ophæver Guds Ord ved eders Overlevering,

som I har overleveret. » Mark. 7, 13. I Joh. 10, 35 kalder

han Salmerne «Guds Ord» og «Skriften», og denne, siger

han, «kan ikke rokkes ».

Apostlene henviser stadig til det gamle Testamente som
Guds inspirerede Ord. Herom vidner deres Breve tilstræk-

kelig tydeligt. Peter siger, at «Gud har talt ved sine hellige

Profeters Mund fra de ældste Dage» (Ap. G. 3, 21), og Pau-

lus erklærer, at han «tror paa alt det, som staar i Loven,

og det, som er skrevet hos Profeterne«. Ap. G. 24, 14. Den
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store Apostel forstod som faa Betydningen af at tro paa, ad-

lyde og følge Herrens Ord. Guds Ord er levende og kraf-

tigt og skarpere end noget tveægget Sværd og trænger igen-

nem, indtil det deler Sjæl og Aand, Ledemod saavel som
Marv, og dommer over Hjertets Tanker og Raad.» Heb.

4, 12.

Det er saare vanskeligt at forklare Guds Kraft og den

Velsignelse, der følger med at tjene Herren. Det er vanske-

ligt at forklare de fysiske Kræfter, men endnu mere vanske-

ligt er det at forklare de aandelige. Lad os antage, at en

Mand søger at forklare den elektriske Kraft for sine Venner.

Disse ler ad ham med den Bemærkning, at han først maa
forklare, hvad denne Kraft er. Mandens Forklaring om, at

det er en Naturkraft, er ikke nok til at overbevise dem.

Han tager saa en Elektrisermaskine frem, sætter den i Gang

og beder sine Venner om at tage fat paa Polerne. Nej Tak
— saa taabelige er de dog ikke! Manden forsikrer dem
imidlertid, at dersom de blot vil tage fat paa Polerne, vil

de selv erfare Kraften. Efter megen Overtalelse lykkes det

Manden at faa dem til at tage fat, men kun paa den ene

Pol. Idet de kaster den haanligt fra sig, bemærker de, at

det gik, som de havde ventet, de mærkede ingen Kraft: der-

for maatte det hele være Humbug. Men var det Elektriser-

maskinens Skyld, at de ingen Kraft mærkede? Dersom de

havde taget fat paa begge Polerne, vilde de straks have følt

en Kraft gennemstrømme dem. Paa samme Maade forhol

der det sig med Guds Ords Kraft: vi maa tage fat paa

Troens Poler.

En levende Tro paa Guds Ord udretter store Ting, og

i vore Dage gælder det om at være stærk i Troen, dersom

vi ikke skal lide Skibbrud paa vor Tro. Her kommer det

profetiske Ord os til Hjælp, idet det bekræfter Bibelens gud-

dommelige Oprindelse.

Der fortælles, at Frederik den Store af Preussen ved

en vis Lejlighed forlangte et kort og fyndigt Bevis for. at
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Bibelen er inspireret. Svaret lød: "Jøde.» De bibelske

Profetier om Jødefolket bekræfter nemlig ligesom de øvrige

Profetier Bibelens Inspiration paa en ganske enestaaende

Maade. Her skal jeg blot henvise til to profetiske Forud-

sigelser, der for øvrigt synes at modsige hinanden i den Grad,

at en Opfyldelse af dem begge kunde synes at være ude-

lukket. Idet Moses paapeger Nødvendigheden af at adlyde

Gud, fortæller han Israels Børn, hvorledes det vil gaa dem,

hvis de vælger Ulydighedens Vej. « Herren skal adsprede

eder iblandt Folkene, saa at I skal blive som en lille Hob
tilovers iblandt Hedningerne, hvor Herren skal føre eder

hen.» 5 Mos. 4, 27. Men i 4 Mos. 23, 9 har vi en anden Pro-

feti om Jøderne: «Se, det Folk skal bo alene og skal ikke

regne sig til Hedningerne. » I Kalkars Oversættelse staar

der: «Se her er et Folk, der skal bo ene, det skal ej regnes

blandt Hedninger. » Ordet « Hedninger » betegner her « Na-

tioner*.

Her har vi altsaa to Profetier foran os; den ene siger,

at Jøderne skal adspredes blandt Nationerne, den anden, at

de ikke skal regnes blandt Nationerne. Og begge er gaaet

i Opfyldelse. Jøderne er spredt blandt alle Nationer «som

en lille Hob». Vi finder dem i alle Lande — nogle her og

nogle der. Alligevel regnes de ikke iblandt Nationerne.

Hvor forunderligt det end lyder, saa har de dog ikke et

eneste Øjeblik mistet deres Nationalitet. De er og forbliver

Jøder, hvor som helst man finder dem. I Bladet «Times?> den

25de Septbr. 1903 forekom en ledende Artikel om Jøderne

i Rusland, af hvilken jeg citerer følgende:

»Midt i denne uhyre kejserlige Organisme bor en Race, paa hvem

hverken Assimilation [Indlemmelse] eller Elimination [Udstødelse] har

den ringeste Indflydelse. . . . Hans [Jødens] Race, hans Religion og

hans Sæder er lige uforgængelige.

»

Vidunderligt, ikke sandt?

Om Israels Adspredelse siger Herren videre: «Og du

skal blive til en Skræk, til et Ordsprog og til Spot iblandt



DEX HELLIGE SKRIFT 61

<X3000000000ooo^

alle de Folk, til hvilke Herren skal føre dig hen. ... Og

Herren skal adsprede dig iblandt alle Folk fra den ene Ende

af Jorden til den anden Ende af Jorden. ... Og du ska

ingen Rolighed have iblandt disse Folk, og din Fodsaale skal

ingen Hvile have; og Herren skal give dig der et bævende

Hjerte og hentærede Øjne og en bedrøvet Sjæl. Og dit Liv

skal hænge i et Haar for dig, og du skal ræddes Dag og Nat

og ikke være sikker paa dit Liv. Om Morgenen skal du

sige- Gid det var Aften! og om Aftenen skal du sige: Gid

det var Morgen! for dit Hjertes Rædsel, som du skal ræddes

med, og for det Syn, dine Øjne skal se.» o Mos. 28, 37.

"jøderne er et Ordsprog blandt alle Folk. De er et om-

vankende Folk, der ingen Rolighed har - et forfutø og

foragtet Folk. Tænk paa de grusomme Jødeforfølgelser,

der fra Tid til anden har fundet Sted i Rusland! Under

disse har Jøderne følt, at deres Liv hang i et Haar, og de

«ræddes Dag og Nat». Deres Hjerte bæver og deres Sjæl

er bedrøvet. Og alt dette staar at læse i en »og, hvis Tro-

værdighed mange betvivler, og hvis guddommelige Oprin-

delse mange benægter.

Jes ved nok, at Bibelens Modstandere søger at bort-

forklare alt. Men her er Kendsgerninger, der ikke lader sig

bortforklare. Den Paastand, at disse Profetier skulde være

skrevet, efter at de gik i Opfyldelse, er ganske meningsløs;

thi selv den mest haardnakkede Skeptiker maa ,o erkende,

at Bibelen i det mindste er 1500 Aar gammel. Og dog skil-

drer den vor Tid med den samme Nøjagtighed, som om den

netop var kommet fra Pressen.

Det er blevet sagt, at naar Kristus paa en saa troende

Mande opfyldte de profetiske Forudsigelser, skyldtes det

e hUVkarpsind: han var godt kendt med disse Pro c-

tier og indrettede sit Liv derefter! Saadant er kun 1

.

I.
-

lllde,. Hvoriedes kunde Jesus f. Eks have serget for

at han blev født i Betlehem (Mik. 5,1; Luk. 2. 4-71, bio
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ført til Ægypten (Matt. 2, 13— 15) og siden opdraget i Na-

zareth (Matt. 2, 23)? Var det hans Skyld, at Ypperstepræ-

sterne købte ham for 30 Sølvpenge (Sak. 11, 12. 13; Matt.

26, 14. 15; 27, 3—9), og at Stridsmændene delte hans Klæder

og kastede Lod om hans Kjortel (Sal. 22, 19; Matt. 27, 35)?

Alle Profetierne om Messias gik i Opfyldelse paa Jesus.

Hans Korsfæstelse (Sal. 22, 17; Es, 53, 7; Mark. 15, 4. 5), Be-

/Egyptens Herlighed forgik. .Ægyptens Afguder skal bæoe." Es.19,1.

gravelse (Es. 53, 9; Matt. 27, 57—60) og Opstandelse (Sal. 16,

10; Ap. G. 2, 24—31) var jo en nøjagtig Opfyldelse af Pro-

fetierne.

Et andet Bevis for Bibelens Troværdighed er Udgrav-

ninger. Værdifulde Beviser hentes frem fra deres Gemme-
steder. Disse stadfæster og bekræfter Bibelen og kuldkaster

det ene af Fritænkernes Argumenter efter det andet. Fri-

tænkerne levede i mange Aar højt paa den Paastand, at

Staden Xinive aldrig kunde have eksisteret. Ifølge deres

Argumenter skulde det være umuligt, at en saa stor Stad,

som Bibelen skildrer den at være, sporløst kunde forsvinde.
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Nu ved alle, at denne Stad har eksisteret. Udgravningerne

har bidraget meget til at hævde Bibelens Troværdighed.

Enhver, der har læst den kendte Prof. A. H. Sayce's lille

Værk ^Talende Stene* (udkommet i København 1888), maa

indrømme, at Bogen er «en Skildring af de mest slaaende

Bekræftelser af Bibelen ved de nye Opdagelser i Ægypten,

Palæstina, Assyrien, Babylon og Lille-Asien*. De interes-

Hvor Ninive laa. ..Den jublende Sind. . . . hvorledes er den
blevet til et Ode:'-' Zef.2,15.

sante Tavler, man har fundet ved de nyeste Udgravninger,

stadfæster Skabelsesberetningen, Syndfloden, Abrahams Kald,

Trældommen i og Udgangen af Ægypten m. m.

Ved Udgravningen af < Tel-el-Maskhuta» (Navnet paa

nogle store Jorddynger nær ved «Tel-el-Kebir») har man fun-

det Indskrifter, der omtaler «Pithom og Raamses» («Skatte-

Byer»), som Israel byggede for Farao. 2 Mos. 1,11. Man

har endogsaa opdaget selve Skatkamrene. Herom skriver

Professor Sayce:

«De er meget stærkt bygget og adskilt ved Skillevægge af Mur-

sten fra 8 til 10 Fod tykke. Murstenene er brændt i Solen, og Stenene
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er lavet med eller uden Straa. I disse straaløse Mursten kan vi se

det undertrykte Folks Arbejde, da Befalingen kom: «Saaledes sagde

Farao, jeg vil ikke give eder Straa. »» — «Talende Stene», Side 55.

«Den assyriske og bibelske Beretning fuldstændiggør

og udfylder hinanden, » siger Professor Sayce videre paa

Side 114, og det samme gælder de øvrige interessante Be-

retninger, som det lille Værk paa en træffende Maade hen-

viser til. I Sandhed, det mangler ikke paa Beviser for den,

der i Hjertets Oprigtighed søger efter Sandheden.

Under Overskriften « Stenene taler* stod følgende at

læse i «Nationaltidende» af 29de Marts 1914:

«Den bekendte Lucien Ganthier skal ved Udgravningen i Kaper-

naum have fundet Synagogen, i hvilken Kristus lærte. Det er rime-

ligvis den Synagoge, som den hedenske romerske Høvedsmand havde

ladet bygge og havde skænket Jøderne, idet hele Stilen i de fundne

Ruiner bærer Præg af romersk Paavirkning.

Ogsaa i Rom, meddeler «Annexet», har man gjort et betydnings-

fuldt arkæologisk Fund, en Hvælving med Indskriften «En Grav for

Medlemmer af det kejserlige Hus». Indskrifterne inde i Graven skal

stamme fra Tiden mellem Kristi Fødsel og Paulus' Død, og af Nav-

nene paa Personer, som hørte til Kejserens Hus, findes fem af dem,

som er nævnt i sidste Kapitel af Romerbrevet.«

De Skriftsteder, Skeptikeren retter sine Angreb imod,

er som Regel de mest interessante at granske. Et Eksempel:

1 Josva 10, 12—14 staar der, at Solen stod stille. For den,

der ønsker at kritisere, mangler der jo ikke paa Stof her.

En mere grundig Undersøgelse af dette Skriftsted viser imid

lertid, at heller ikke her kommer Bibelen i Strid med sand

Videnskab.

Herren havde lovet Josva en stor Sejr den Dag, og Josva

vidste, at det vilde ske. Det var denne faste Tro paa og

denne stærke Tillid til Guds Lofter, der gav Josva Frimo-

dighed til at sige for al Israels Øjne: < Sol, staa stille i Gibeon,

og Maane, i Ajalons Dal!» Det hebraiske Ord damam be-

tyder egentlig at tie stille eller at være uvirksom , saa-
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ledes staar der ogsaa i den engelske Bibel — se Randbe-

mærkningen! Josvas Ord lyder derfor saaledes: «Sol ti

stille! » eller «Sol vær uvirksom!« Men dette bliver særlig

interessant, naar man ved, at Solens Lys bidrager til at be-

virke Jordens Omdrejning omkring sin Akse. Isaac Newton

har paavist, hvor hurtigt Jordens Omdrejning kan sagtnes,

uden at vi vilde lægge Mærke dertil. Det, der skete den Dag,

var altsaa dette: Solen forblev uvirksom, hvad der ganske

naturligt havde til Følge, at Jordens Fart indstilledes.

Et andet Punkt i Forbindelse hermed. Professor Tot-

ten i Amerika har ud fra et astronomisk Standpunkt paavist,

at denne Beretning er i fuld Overensstemmelse med Astro-

nomien. W. Maunders, Medlem af det kongelige astrono-

miske Selskab i England og ansat ved Observatoriet i Green-

wich, har skrevet en Afhandling som fuldt ud bekræfter

dette, og han angiver Tiden og selve Stedet, hvor denne Be-

givenhed fandt Sted. Men det er ikke alt. Professor Totten

har endvidere fundet, at en saadan Begivenhed har ikke

kunnet finde Sted mere end een Gang. Astronomien giver

akkurat Plads til nøjagtig 24 Timer. Ifølge Josvas Bog «stod

Solen stille . . . henved en hel Dag», altsaa ikke fuldt 24 Timer.

Dette stemmer ogsaa overens med Prof. Tottens Beregnin-

ger, der viser, at Josvas Dag udgjorde nøjagtig 2373 Time —
<• henved en hel Dag». Den resterende

2

/3 Time finder vi i

2 Kong. 20, 8—11, hvor vi læser, at Herren paa Ezekias'

Bøn lod Solen gaa ti Streger (Grader) eller 40 Minutter til-

bage. Disse interessante Oplysninger er hentet fra et engelsk

Værk «The Scripture of the Truth» ved Sidney Collett —
London 1905 — Side 284—88.

Bibelens Enhed.

Som allerede nævnt er Bibelens 66 Bøger skrevet af ca.

40 Forfattere. Der er ca. 1600 Aar mellem den første og den

sidste Forfatter, Hvis man vilde tage 66 af de lægeviden«

5
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skabelige Værker, der er skrevet af de mest anerkendte og be-

rømte Læger i de sidste 1600 Aar, og lave eet Bind ud af dem,

hvad tror De saa, Resultatet vilde blive, dersom man be-

handlede en syg derefter? Men hvorledes forholder det sig

med Bibelen? Er De aldrig blevet forbavset over den mær-
kelige Enhed, der er over denne Bog? Den Harmoni, som
i en saa fuldkommen Grad præger Bibelen, er et kraftigt

Bevis for dens Inspiration. Den er skrevet under den Hel-

ligaands Indflydelse (2 Pet. 1,21), og den bør læses under

Bøn og den Helligaands Ledelse.

Jesus siger, at Træet kendes paa Frugterne. Matt. 7,

16—20. Hvorledes ser da denne Bogs Frugter ud? I de

Lande, hvor Bibelen har faaet Indpas, blomstrer Oplys-

ningen i Modsætning til i de Lande, hvor den ikke udbre-

des. Rejs til de mørke Hedningelande og læg Mærke til,

hvad Bibelen udretter der. Betragt dens Frugter overalt!

Den har omdannet Menneskeædere til fredelige Mennesker

og gjort mangen en Dranker til et ædrueligt Menneske.

Hjem, der før var et Helvede, er nu et Paradis. Har De

nogen Sinde hørt et Menneske sige: «Jeg var ulykkelig og

elendig, en Byrde for mig selv og en Skam for min Familie;

men efter at jeg har begyndt at studere Matematik og Sprog-

videnskab, er jeg blevet reddet»? Det har De sikkert ikke.

Derimod vil Tusinder kunne bevidne, at netop dette har

Bibelen udrettet for dem.

En Englænder, der var paa en Handelsesrejse i Afrika,

overværede en Gang en Gudstjeneste blandt Afrikanerne.

Efter Mødet sagde Englænderen til Høvdingen: «De skal

slet ikke tro, hvad Missionæren fortalte Dem i Dag; thi det

er ikke sandt, hvad der staar i den Bog [Bibelen], han læste

fra.» Høvdingen blev meget bedrøvet, men efter en lille

Pause bemærkede han: «De bør alligevel være taknemmelig

for, at Missionæren har læst for os af den Bog; thi ellers

havde vi kogt og spist Dem for længe siden. » Englæn-

deren tav.
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Diokletian (død 305 ef. Kr.) sagde: «Den kristne Reli-

gion er udryddet, > og det skal villigt indrømmes, at han

gjorde sit til, at hans Spaadom skulde gaa i Opfyldelse.

Voltaire erklærede: «Om et Hundrede Aar er Bibelen

en glemt Bog.» En af hans Afhandlinger bærer Overskrif-

ten: « Bibelen forklaret for sidste Gang.» Og han gav selv-

Forklaringen. I Aaret 1740 forsikrede den engelske Filosof

David Hume Verden, at den kristne Religion vilde blive

fuldstændig omstyrtet inden Udgangen af det 19de Aarhun-

drede. Thomas Paine, Robert Ingersoli og mange andre har

fremsat lignende højtflyvende Spaadomme. I Modsætning

til disse falske Spaadomme skal jeg læse et Vidnesbyrd fra

Dr. Cummings:

« Cæsars Rige er forsvundet. Roms Legioner hensmuldrer i Stø-

vet. De Laviner, som Napoleon slyngede ud over Europa, er smel-

tede. Faraoernes Hovmod er forsvundet, og Pyramiderne, som de

byggede til Gravsteder for sig, synker daglig dybere og dybere i Ørken-

sandet. Tyrus er en Klippe, bvorpaa man bleger Fiskenet. Af Sidon

findes der neppe en Ruin. — Men Guds Ord bestaar endnu. Alt, som

har truet med at odelægge det, har kun bidraget til at befæste det,

og daglig beviser det, hvor kortvarige Menneskenes Mesterværker er,

og hvor evigvarende det mindste Ord er, som Gud har talt. Traditio-

nen har gravet en Grav for det; Intolerancen har optændt mangt et

Baal for det; mangen en Judas har forraadt det med et Kys; mangen

en Peter har fornægtet det med en Ed; mangen en Demas har forladt

det — men Guds Ord staar endnu fast.» -- Dr. Cummings, citeret i

»Review and Herald*, den 28de September 1916.

Der findes ingen Bog som Bibelen. Ingen jordisk Magt

har formaaet at rokke ved den hellige Skrifts guddommelige

Autoritet, og ethvert Forsøg paa at reducere den til en ganske

almindelig Bog er hidtil mislykkedes. Al menneskelig Vis-

dom, Rigdom og Herlighed er «som Græssets Blomst; Græs-

set visner, Blomsten falder af: men Herrens Ord bliver evin-

delige 1 Pet. 1,24.25.



SAND KRISTENTRO.
KUN EEN BIBEL, MEN MANGE PARTIER. HVAD ER SANDHED?

I

ELSKEDE! da del laa mig alvorligt paa Sinde at skrive til eder

om vor fælles Frelse, fandt jeg det nødvendigt at skrive til eder

med Formaning om at stride for den Tro, som een Gang er blevet

overgivet de hellige. » Jud. 3dje Vers.

Sand Kristentro.

Paa det Tidspunkt, da Judas skrev sit Brev, var denne

Tro altsaa allerede overgivet de hellige eller Guds Menighed.

Det, der var sand Kristentro paa den Tid, maa ogsaa være

det nu. Udtrykket «den Tro, som een Gang er blevet over-

givet de hellige«, viser tydeligt, at der her tales om en be-

stemt Tro — altsaa ikke om flere.

«Een Herre, een Tro, een Daab, een Gud og alles Fader,

som er over alle og igennem alle og i alle!» Ef. 4, 5. 6. Saa

sikkert som der kun er een Gud og een Frelser, saa sikkert er

der kun een frelsende Tro, den, der i Aposteltiden var over-

givet de hellige — den, Apostlene forkyndte. At prædike,

tro eller lære noget, der afviger fra det, Apostlene lærte, maa
nødvendigvis fore bort fra sand Kristentro. Herom vidner

Paulus i Gal. 1, 8: «Men selv om vi eller en Engel fra Him-

len forkynder eder Evangeliet anderledes, end vi har for-

kyndt eder det, han være en Forbandelse!*

Sand Kristentro er Jesu Tro.

Den Tro, Jesus ejede, og som han lærte sine Disciple,

der siden forkyndte den i den da kendte Verden, kan med
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Rette kaldes sand Kristentro. Det er den Tro, han ved sin

Genkomst finder hos dem, der venter paa ham, og som er

rede til at modtage ham. Aab. 14, 12. 14. Kun faa er i Be-

siddelse af denne Tro, naar Jesus kommer igen. «Men mon

Menneskesønnen, naar han kommer, vil finde Troen paa Jor-

den? » Luk. 18, 8.

Synd vedbliver at være Synd; «og Synden er Lovens

Overtrædelse,. 1 Joh. 3, 4. Vi er Syndere og forbliver saa-

danne, indtil vi bliver af med Synden. Men dette sker ikke

derved, at Gud forandrer paa noget af det, han har sagt.

Det sker heller ikke ved egne Gerninger, men ved en levende

Tro paa Kristus.

Gud har lovet at retfærdiggøre den, som er af Tro paa

Jesus». Rom. 3, 26. Den, der har «Tro paa Jesus», følger

ham. Naar vi derfor siger, at vi tror paa Jesus, saa betyder

det at vi tror det, han troede og lærte, og handler derefter.

Jesus beseglede sin Tro med sit Blod. Vi har faaet den

i Arv efter ham. Apostlen anmoder os om at stride for den,

og den er værd at kæmpe for; thi ved den frelses vi. Som

Stifter af den nye Pagt maatte Jesus nødvendigvis ordne

alt vedrørende denne Pagt, før han døde. Ingen kan lægge

noget til et Testamente, efter at den, som har gjort det, er

død. Saadant maa finde Sted, medens vedkommende lever.

« Ingen ophæver dog et Menneskes stadfæstede Arvepagt el-

ler føjer noget dertil.» Gal. 3, 15. Jesu Tro maa derfor fin-

des i den hellige Skrift.

Vor Tro maa være bygget «paa Apostlenes og Profeter-

nes Grundvold, idet Hovedhjørnestenen er Kristus Jesus selv,

i hvem enhver Bygning sammenføjes og vokser til et helligt

Tempel i Herren». Ef. 2, 19-22. Guds Menighed fremstil-

les som en «Bygning», «et helligt Tempel i Herren» og «Guds

Bolig i Aanden». Denne «Bygning», dette «Tempel» eller

denne «Bolig» hviler «paa Apostlenes og Profeternes Grund-

volde men Kristus bliver Hovedhjørnestenen*.

Det var Kristi Aand, der vejledte de hellige Skribenter.

Gennem dem vidnede den om Kristi Lidelser og den derpaa
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følgende Herlighed*. 1 Pet. 1, 10. 11. Kristi Aand taler gen-

nem Profeterne saavel som gennem Evangelisterne og i Bre-

vene. Hvad enten vi derfor læser i det gamle eller i det nye

Testamenterer det Kristus, der taler til os. Forfatteren er

blot det Redskab, hvorigennem Kristus taler.

Læst paa den Maade bliver Bibelen en ny Bog. Man
hører Kristi Stemme og erfarer Sandheden af hans Udsagn:

«De Ord, som jeg har talt til eder, er Aand og er Liv.» Joh.

6, 63. Bibelen bliver som et Brev, vi har faaet direkte fra

Kristus. Hvor herligt! Paa dette Ord bygger vi vor Tro.

Det er vor Regel og Rettesnor, en Lygte for vor Fod og et

Lys paa vor Vej. Deri henter vi Trøst og Opmuntring, og

derfra faar vi Kraft og Styrke i Prøvens Stund.

Grundlæggerne af den kristne Kirke byggede udeluk-

kende paa « Apostlenes og Profeternes Grundvold* — det

gamle og det nye Testamente— i Modsætning til Jødekirken,

der kun hviler paa den halve Grundvold — det gamle Te-

stamente. Vor Tids Kristendom er desværre godt i Gang

med at rive den halve Grundvold (det gamle Testamente)

ned, medens atter andre søger at fjerne Hovedhjørnestenen

— Troen paa Kristi guddommelige Fødsel.

I sin Bjergprædiken betoner Jesus Nødvendigheden af

at bygge paa hele Grundvolden. Han siger: « Derfor, hver

den, som hører disse mine Ord og gør efter dem, ham vil

jeg ligne ved en forstandig Mand, som byggede sit Hus paa

Klippen, og Skylregnen faldt, og Floderne kom, og Vindene

blæste og slog imod dette Hus, og det faldt ikke: thi det var

grundfæstet paa Klippen. Og hver den, som hører disse

mine Ord og ikke gør efter dem, skal lignes ved en Daare,

som byggede sit Hus paa Sandet, og Skylregnen faldt, og

Floderne kom, og Vindene blæste og stødte imod dette Hus,

og det faldt, og dets Fald var stort. » Matt. 7, 24—27.

Lad os tænke os, at to Mænd bygger hver et Hus, det

ene ved Siden af det andet. Af Udseende er de ens, lige

store, og der synes flygtigt set ikke at være nogen Forskel.
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Og dog er der Forskel. Det ene er bygget paa en solid

Grundvold, det andet derimod paa Sand. Saa en Dag kom-
mer der et vældigt Regnskyl, og det ene af Husene ligger

i Grus, medens det andet staar uskadt. Beboerne i det ene

ligger knust under Ruinerne, i det andet har man det der-

imod godt.

Den, hvis Tro er bygget paa noget andet end Herrens

Ord, gaar under i Stormen. Den, der bygger paa »Apost-

lenes og Profeternes Grundvold », trodser derimod alle Storme

og gaar uskadt igennem alt. Han er den samme i Storm

som i Solskin, hans Tro er lige stærk, hvad enten det ser

mørkt eller lyst ud. Tillidsfuld og frejdig gaar han sin Gang

gennem Livet; han er altid glad og lykkelig. Paa en saadan

passer Sal. 125, 1: «De, som forlader sig paa Herren, de er

som Zions Bjerg, der ikke rokkes, men bliver evindeligt. »

Og atter: «Hvo er iblandt eder, som frygter Herren, og som
adlyder hans Tjeners Røst? Naar han vandrer i Mørke og

har ikke Lysets Skin, skal han forlade sig paa Herrens Navn,

ja stole fast paa sin Gud.» Es. 50, 10.

Desværre vises der en forbavsende Ligegyldighed, naar

Talen drejer sig om det vigtigste af alle Spørgsmaal — vor

Sjæls Frelse. De fleste bekymrer sig ikke om disse Spørgs-

maal; de er saa optaget af andre Ting, at de ikke tager Tid

til at undersøge, om der er en hel eller en halv eller slet ingen

Grundvold under det Hus, de bor i. De følger med Strømmen
— det gaar lettest. De tror og lærer det samme som deres Fæ-

dre uden at spørge og undersøge, om det, Fædrene troede, var

sand Kristentro, bygget paa Apostlenes og Profeternes Grund-

vold, eller ej. Saaledes bar man sig ad paa Jesu Tid, saa-

ledes handlede man ogsaa paa Luthers Tid, og saaledes

handler desværre alt for mange paa vor Tid.

De, der undersøger og gransker disse Spørgsmaal i Lyset

af den hellige Skrift, og som vender tilbage til Apostlenes og

Profeternes Grundvold, anses ofte for at være blevet forfort.

De beskyldes for at ville indføre en ny Lære, skønt det mod-
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satte er Tilfældet. Samme Anklage blev rettet imod Jesus

og Apostlene, mod Luther, Wesley m. fl. Men hvor meget

bedre vilde det ikke have været, om Menneskene paa den

Tid havde undersøgt Sagen med Guds Ord som Grundlag

i Stedet for at anklage og forfølge disse Sandhedsvidner,

der, vejledt af den Helligaand, forkyndte Guds Sandhed og

søgte at lede Menneskene tilbage til de gamle Stier, deres

Forfædre havde forladt! Jer. 6, 16—19.

Hvorledes kommer man i Besiddelse af sand Kristen-

tro? Lad den store Apostel svare: «Altsaa kommer Troen

af det, som høres, men det, som høres, kommer igennem

Kristi Ord.» Rom. 10, 17. I Lignelsen om Sædemanden
ligner Jesus Guds Ord ved Sædekornet. « Sæden er Guds

Ord,» siger han. Ligesom Sædekornet falder i Jorden, hvor

det, naar den passende Varme- og Fugtighedsgrad er til

Stede, spirer og vokser op og bærer Frugt, saaledes spirer

og vokser Herrens Ord i vore Hjerter. De, der hører Ordet

og tillader Gud at gøre det levende i deres Liv, kommer i

Besiddelse af sand Kristentro. Ordet lever i dem, det vil

sige, det, der staar i Ordet, vises i deres daglige Liv. «Guds

Ord er levende og kraftigt. » Heb. 4, 12. Sand Kristentro

maa derfor nødvendigvis være en levende Tro.

Ligesom Træet kendes paa sine Frugter, saaledes ken-

des ogsaa en Kristen paa sine Gerninger. Disse fortæller,

om hans Tro er ægte eller ej; Maalestokken er Guds Ord.

Er vort Liv ikke i Harmoni med den hellige Skrift, saa er

vor Tro heller ikke ægte. Saa hviler den ikke paa « Apost-

lenes og Profeternes Grundvold*. Saa er den en død Tro,

som Jakob kalder den: «Ligesaa er ogsaa Troen, dersom

den ikke har Gerninger, død i sig selv. Men man vil sige:

Du har Tro, og jeg har Gerninger. Vis mig din Tro uden

Gerningerne, og jeg vil af mine Gerninger vise dig Troen.

Du tror, at Gud er een; deri gør du ret; ogsaa de onde Aan-

der tror det og skælver. Men vil du vide, du tomme Men-

neske! at Troen uden Gerninger er unyttig?« «Thi ligesom
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Legemet er dødt uden Aand, saaledes er ogsaa Troen død

uden Gerninger. » Jak. 2, 17—20. 26.

Heb. Ilte Kap. skildrer, hvad sand og levende Tro er,

og hvorledes den ytrer sig. «Ved den fik jo de gamle godt

Vidnesbyrd.» Heb. 11, 2. Mange tror, at man under den

gamle Pagt blev retfærdiggjort ved Gerninger, medens man i

den nye retfærdiggøres ved Tro. Ganske vist forsøgte mange
af Jøderne det; men det mislykkedes, og at det ikke lader sig

gøre, lærer den hellige Skrift meget tydeligt. « Intet Kød vil

blive retfærdiggjort for ham af Lovens Gerninger; thi ved

Loven kommer Erkendelse af Synd.» Rom. 3, 20.

Menneskene er aldrig blevet retfærdiggjort paa nogen

anden Maade end ved Tro. Hør, hvad Hebræerbrevets For-

fatter siger desangaaende: «Ved Tro ofrede Abel Gud et be-

dre Offer end Kain, og ved den fik han det Vidnesbyrd, at

han var retfærdig, idet Gud bevidnede sit Velbehag i hans

Gaver; og ved den taler han endnu efter sin Død.» Heb.

11,4. Det var ved Tro, at Abel ofrede et bedre Offer end

Kain, og det var ved denne Tro, han blev retfærdiggjort.

Begge disse Brødre gik hen for at ofre. Abel «bar frem af

sin Hjords første Affødning og af deres Fedme», men «Kain

frembar et Offer til Herren af Jordens Frugt». 1 Mos. 4,

3. 4. Gud havde befalet at ofre et Lam, en Buk eller en

Kalv, men det passede bedst med Kains Haandtering at ofre

af Jordens Frugt. Maaske har han ment, at Gud ikke tog

det saa nøje; et Offer var jo dog et Offer! Abel derimod

fulgte Herrens Undervisning og ofrede af sin Hjords første

Affødning ».

«Ved Tro blev Enok borttaget, for at han ikke skulde

se Døden, og blev ikke fundet, efterdi Gud havde taget ham
bort: thi før Borttageisen har han faaet det Vidnesbyrd, at

han har behaget Gud.» Heb. 11,5. Enok levede blandt en

ugudelig Slægt. Det var en Vantroens Tid, som kun vor

Tid kan opvise Magen til; men han bevarede en levende Tro

paa Herren. De, der lever, naar Kristus kommer igen, og
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som er i Besiddelse af en lignende Tro, tages ogsaa til Him-
len uden at smage Døden. 1 Kor. 15, 51. 52.

«Ved Tro var det, at Noah, advaret af Gud om det, som
endnu ikke saas, i Gudsfrygt indrettede en Ark til Frelse

for sit Hus; ved den domfældte han Verden og blev Arving

til Retfærdigheden ifølge Tro.» Heb. 11, 7. Hvorledes kunde
Noahs Tro fordømme Verden, som da forgik? Netop der-

ved, at han gjorde nøjagtig, som Herren havde befalet. Uden
at agte paa Haan og Spot tog han fat paa at bygge Arken.

Menneskeligt set var der ikke Udsigt til, at han nogen Sinde

skulde faa Brug for den; men det brød han sig ikke om.

Hvert Hammerslag paa Arken bekræftede, at Noah troede

paa Herrens Forudsigelse om en Syndflod. Hans Tro for-

dømte Verden, og" ved den blev han retfærdiggjort — »Ar-

ving til Retfærdigheden ifølge Tro».

Abraham havde det godt, hvor han boede, før Herren

kaldte ham. Men uden at gøre Indvendinger adlød han
Herren. Han spurgte ikke, hvor han skulde hen — «han

gik ud, skønt han ikke vidste, hvor han kom hen». Heb.

11, 8.

Kun een Bibel.

Der er kun een Bibel, og den er ens i alle Lande og i

alle Sprog. Den er Guds Bog til os, den er indblæst af Gud.

Den er vor Regel og Rettesnor — en Vejleder. Den taler

klart og tydeligt, og den siger ikke eet og mener et andet.

Dens »Aabenbaring spreder Lys og gør de enfoldige for-

standige ». Sal. 119, 130. Hvad denne Bog har udrettet i de

Lande, hvor den har faaet Indpas, har jeg allerede henvist

til. Ingen anden Bog kan tilnærmelsesvis opvise Magen.

Dens Indflydelse er uden Lige, dens Magt er uden Sidestykke.

Hvorfor er der saa mange Partier?

Jeg bruger Ordet « Parti », fordi det forstaaes bedst. Og
naar vi husker paa, at Paulus ifølge Farisæernes Udtalelser
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var « Fører for Nazaræernes Parti », og at de første Kristne

blev kaldet «et Parti» (Ap. G. 24, 5. 14), bør vi ikke finde

det underligt, om vi maa dele samme Skæbne. «Det er Di-

sciplen nok, at han bliver som sin Mester, og Tjeneren som
sin Herre. Har de kaldet Husbonden Beelzebul, hvor meget

mere da hans Husfolk? » Matt. 10, 25.

Hvorfor er der saa mange forskellige religiøse Partier,

naar der kun er een Bibel? Spørgsmaalet bliver endnu mere

interessant, naar vi samtidig husker paa, at alle disse Par-

tier paaberaaber sig Bibelen og bekender sig til at folge

dens Lære.

Dersom alle byggede udelukkende paa Herrens Ord,

vilde der kun blive Plads for een Menighed. Naar Guds

Ord bliver vor eneste Vejleder, kommer vi «til Enheden i

Troen paa og Erkendelsen af Guds Søn, til Mands Moden-

hed, til Kristi Fyldes Maal af Vækst, for at vi ikke mere skal

være umyndige, der omtumles og omdrives af enhver Lær-

dommens Vind, ved Menneskenes Tærningspil, ved Træsk-

hed efter Vildfarelsens Rænkespind ». Ef. 4, 13. 14.

Det er ikke Bibelens Skyld, at der findes saa mange

forskellige Partier inden for Kristenheden. Aarsagen maa
søges et andet Sted. Og den var allerede til Stede i Apost-

lenes Dage. Paulus kalder den « Lovløshedens Hemmelig-

hed ». 2 Thess. 2, 7. Mænd inden for den apostoliske Menig-

heds «egen Midte » stod frem og talte « forvendte Ting for

at drage Disciplene efter sig». Ap. G. 20, 30. Menneskene

har vendt sig mere og mere bort fra Herrens Ord for at

ty hen til Fabler og har taget «sig selv Lærere i Hobetal,

efter hvad der kildrer deres Øren». 2 Tim. 4, 1—4.

«Men hvad er Aarsagen til, at Bibelen læses saa for-

kert? » sporges der. Hør, hvad Jesus siger: «I farer vild,

idet I ikke kender Skrifterne, ej heller Guds Kraft. » Matt.

22, 29. Sadducæerne mente, at deres Anskuelse angaaende

Opstandelsen var bygget paa Guds Ord; men Jesus paaviste,

at de lagde en hel anden Mening i Skriften end den, den in-
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spirerede Forfatter havde lagt deri. De havde ganske vist

et teoretisk Kendskab til den hellige Skrift; men i Virkelig-

heden kendte de den ikke. Ingen kan i Sandhed kende

Skriften uden samtidig at kende Guds Kraft.

Hvad er Sandhed?

Guds Ord er Sandhed. « Hellige dem i Sandheden; dit

Ord er Sandhed. » Joh. 17, 17. Guds Ord indbefatter hele

den hellige Skrift. Engelen kalder den « Sandheds Bog»

(Dan. 10, 20), og Salmisten siger om Herrens Bud: «Alle

dine Bud er Sandhed. » Sal. 119, 151. Som vi har set, har

vi faaet den hellige Skrift ved Kristus. Det er hans Aand,

der taler igennem alle de inspirerede Forfattere; han er

« Vejen og Sandheden og Livet»; der kommer ingen til Fa-

deren uden ved ham. Joh. 14, 6.
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NAAR OG HVORLEDES KOMMER KRISTUS?

EDERS Hjerte forfærdes ikke! Tro paa Gud, og tro paa mig!

I min Faders Hus er der mange Boliger. Dersom det ikke var

saa, havde jeg sagt eder det; thi jeg gaar bort for at berede eder

Sted Og naar jeg er gaaet bort og har beredt eder Sted, kommer jeg

igen og tager eder til mig, for at hvor jeg er, der skal ogsaa I være..

Joh. 14, 1—3.

Det var under særlige Forhold, at Mesteren udtalte disse

Ord Afskedsstunden nærmede sig, og da Disciplene endnu

ikke forstod, hvorfor deres Herre og Mester skulde gaa bort,

var det jo ganske naturligt, at de blev forfærdede og bedrø-

vede, da han sagde til dem: «Børnlille! endnu en liden

Stund er jeg hos eder. I skal lede efter mig, og ligesom

jeg sagde til Jøderne: Hvor jeg gaar hen, kan I ikke komme,

siger jeg nu ogsaa til eder.» Joh. 13, 33.

Jesu Løfte om at komme igen gælder ikke alene Di-

sciplene, men ogsaa os. Vi har ogsaa Lov til at glæde os

over Frelserens Ord, og i saa Henseende har vi endnu større

Grund til at glæde os end Disciplene, eftersom vi er denne

herlige Begivenhed godt 1800 Aar nærmere, end de var.

Det gamle saavel som det nye Testamente vidner klart

om, at Kristi Genkomst har været det Midtpunkt, hvorom

Bibelens Mænds Sind og Tanker har samlet sig. Det var

denne store Begivenhed, de alle saa hen til, og det Maal, de

ønskede at naa. Kristi Genkomst er Kærnepunktet i de bi-

belske Profetier.
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Enok henviste til Kristi Genkomst, da han sagde: «Se,

Herren kom med sine hellige Tusinder for at holde Dom.»
Jud. 14de og 15de Vers. Midt i det Mørke, der omgav Job,

og den Sygdom, som pinte ham, og som truede med at gøre

Ende paa hans Liv, lyste Haabet om Kristi Genkomst som
en klar Stjerne i hans Sjæl. Stærk i Troen udbryder han:

«Jeg ved, at min Genløser lever, og at han som den sidste

skal staa op over Støvet. » Job 19,25.

Esaias saa (med Troens Øje) allerede Kristi Genkomst,

da han skrev: «Se, Herren har ladet det høre til Jordens

Ende; sig til Zions Datter: Se, din Frelse kommer; se, hans

Løn er med ham, og Gengældelsen fra ham er for hans

Ansigt. » Es. 62, 11.

Daniel, i hvis Bog « mange skal søge ivrigt » ved «Endens

Tid» (Dan. 12, 4), fordi hans Profetier gælder «Endens Tid»

(Dan. 8, 17. 19), fører os helt ned til den sidste store Træng-

sel og Kristi Genkomst. Som en Befrier staar Kristus frem

for at udfri sit Folk. Dan. 12, 1. 2.

Malakias beskriver Herrens Komme og de Begivenheder,

der staar i Forbindelse dermed. Om Herrens Genkomst

siger han: «Og hvo udholder hans Tilkommelses Dag? Og
hvo kan bestaa, naar han lader sig se? Thi han er som
Smelterens Ild og som Tvætterens Lud.» Mal. 3, 2.

Paa Disciplenes Spørgsmaal om, hvilke Tegn der skulde

være paa hans Tilkommelse og Verdens Undergang, nævner

Jesus en Række Begivenheder, som skulde gaa forud for

hans Genkomst, og naar disse Tegn er gaaet i Opfyldelse,

«da skal Menneskesønnens Tegn vise sig paa Himlen; og da

skal alle Jordens Stammer jamre sig, og de skal se Menne-

skesønnen komme paa Himlens Skyer med Kraft og megen

Herlighed». Matt. 24, 30.

Løftet om Kristi Genkomst bringer Trøst, naar Døden

river vore kære bort. « Herren selv skal stige ned fra Him-

len med et Tilraab, med Overengels Røst og med Guds Ba-

sun, og de døde i Kristus skal opstaa først: derefter skal vi
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levende, som bliver tilbage, bortrykkes tillige med dem i

Skyer, til at mode Herren i Luften; og saa skal vi altid

være sammen med Herren. Saa trøst hverandre med disse

Ord!» 1 Thess. 4, 16—18.

Ved sit Livs Aften kunde den samme Apostel tillidsfuldt

sige: < Jeg har stridt den gode Strid, fuldkommet Løbet og

bevaret Troen. I øvrigt henligger Retfærdighedens Krans til

mig, hvilken Herren, den retfærdige Dommer, skal give mig
paa hin Dag, og ikke alene mig, men ogsaa alle dem, som
har elsket hans Aabenbarelse.) 2 Tim. 4, 7. 8. Mærk Ud-

trykket: <Alle dem, som har elsket hans Aabenbarelse »!

Gør vi det?

Kærlighedens Apostel ser hen til Kristi Komme som en

stor og herlig Begivenhed. Læs, hvad han skriver i Aab.

1, 7; 3, 11; 14, 14; 16, 15; 22, 7. 12. 20. Og mærk, hvad han
svarer paa Jesu Ord: «Han, som vidner disse Ting, siger:

Ja, jeg kommer snart! — Amen.» «Kom, Herre Jesus!

»

Men er det ikke mærkeligt, at dette Emne, de Kristnes

Haab, der indtog en saa fremskudt Plads blandt Profeterne

og hos Guds udvalgte inden for Apostelmenigheden, forlængst

er blevet trængt i Baggrunden inden for Kristenheden? Kri-

sti Genkomst er ikke længere det Centrum, hvorom Kristen-

heden samler sig. Der findes kun faa, som venter paa Frel-

serens Komme. Kun faa taler herom; og der er den aller-

største Fare for, at kun faa virkelig er iført Bryllupsklæd-

ningen og har Olje i deres Lamper.

Hvorfor kommer Kristus?

Som Svar paa dette Spørgsmaal behøver jeg vist blot

at henvise til enkelte af de Skriftsteder, vi allerede har læst,

f. Eks. Aab. 22, 12. Jesus siger: «Se, jeg kommer snart,

og min Løn er med mig til at betale enhver, efter som hans

Gerning er.» Frelseren kommer for at belønne sine ud-

valgte og straffe de ugudelige. 2 Thess. 1,6— 10. Han kom-
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mer for at hente alle sine Børn — de døde saavel som de

levende. 1 Thess. 4, 16. 17; Joh. 14, 1—3. «Han skal op-

sluge Døden for evigt, og den Herre, Herre skal afviske Graa-

den af alle Ansigter, og borttage sit Folks Forsmædelse af

al Jorden; thi Herren har talt det.» Es. 25, 8.

Hvorledes kommer han?

Meningerne herom er stærkt delte; og der er Fare for, at

mange paa dette Punkt bliver ført bag Lyset. Naar Jø-

derne fordum forkastede og til sidst korsfæstede Kristus i

den Tro, at han var en Forfører og Bedrager, skyldtes dette

i første Bække en urigtig Opfattelse af hans første Komme.
Jesus opfyldte alle de profetiske Forudsigelser om Messias'

Komme; men Jødernes Fejl bestod deri, at de tolkede Pro-

fetierne aandeligt og fik dem til at betyde noget helt andet

end det, der stod. Her staar vi ogsaa i Fare, og her kunde

jeg have Lyst til at citere nogle Linjer fra en Artikel, Provst

H. M. Fenger skrev i « Nationaltidende*, København, den

30te Septbr. 1911. Angaaende den aandelige Tolkning af

Herrens Ord siger Provsten bl. a.:

»Luther kendte godt dem, der over for alt fast i Skriften og Læ-

ren idelig raabte paa Aand — Aand; han vurderede dem ikke højt.

Dette med den aandelige Forstaaelse er en gammel, men ikke ufarlig

Talemaade; man kan klemme Livet af hele Kristendommen med den,

tømme den for alt positivt Indhold. Guds Søns Menneskeblivelse skal

forstaaes aandeligt — Forsoningen og Opstandelsen aandeligt — Dom
og Gengældelse — Frelse og Fortabelse — alt sammen aandeligt at

forstaa — det vil sige: vi omtyder det, saa det passer med vor mo-

derne Bevidsthed.^

Jesus kommer ikke paa en hemmelig eller mystisk

Maade, ej heller bliver hans Komme saa aandeligt, at kun

«de vaagende» kan se ham — «med Troens Øje». Alle, som

bor paa Jorden, skal se ham, naar han kommer i sin Her-

lighed. «Se, han kommer med Skyerne, og hvert Øje skal

se ham, ogsaa de, som har gennemstunget ham, og alle Jor-
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dens Stammer skal jamre ved hans Komme. Ja, Amen! >

Aab. 1,7. Det samme fremgaar af Aab. 14, 14: Og jeg saa,

og se en hvid Sky, og paa Skyen sad der en lig en Menne-

skesøn med en Guldkrone paa sit Hoved og en skarp Segl

i sin Haand.»

Beretningen i Ap. G. 1, 10. 11 viser tydeligt, at Jesu

Komme bliver synligt. Som Disciplene stirrede op imod

Himlen, medens han for bort, se, da stod to Mænd hos dem
i hvide Klæder, og de sagde: I galilæiske Mænd, hvorfor

staar I og ser op imod Himlen? Denne Jesus, som er op-

taget fra eder til Himlen, skal komme igen paa samme
Maade, som I har set ham fare til Himlen. »>: Xaar Jesus

kommer, skal alle Jordens Stammer jamre sig, og de skal

se Menneskesønnen komme paa Himlens Skyer med Kraft

og megen Herlighed : thi ligesom Lynet udgaar fra Osten

og lyser indtil Vesten, saaledes skal Menneskesønnens Til-

kommeise være >. Matt. 24, 30. 27.

„Hvert Øje skal se ham."

Dette indbefatter baade de udvalgte og de ugudelige.

Xaar Jesus kommer, skal han opsluge Doden for evigt . af-

viske Graaden af alle Ansigter og borttage sit Folks For-

smædelse af al Jorden . Xaar han i Spidsen for den store

Fngleskare nærmer sig Jorden, vil hans ventende Folk ud-

raabe: Se, dette er vor Gud, vi har haabet paa ham, ... vi

vil fryde og glæde os ved hans Frelse. > Es. 25, 8. 9. I nogle

Oversættelser staar der: Vi har ventet paa ham», i Stedet

for haabet paa ham . I den avtoriserede nye danske Over-

sættelse af Heb. 9, 28 læser vi: Saaledes skal ogsaa Kristus.

efter at være blevet een Gang ofret for at bære manges Syn-

der, anden Gang, uden Synd, vise sig for dem, som forven-

ter ham til Frelse.

Hvorledes skal det gaa de Kristne, som viser Ligegyl-

dighed over for Kristi Genkomst, og som mener, at Kristus

(i
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kan komme i Dag eller om tusinde Aar? Hvorledes kan

saadanne sige, i det Øjeblik Kristus viser sig paa Skyen:

Se, dette er vor Gud, vi har ventet paa ham»?

Kommer Kristus til et bestemt Sted?

Nogle tror og lærer, at Jøderne skal samles i Palæstina,

og at Kristus kommer dertil tor at oprette Riget for Israel.

Andre paastaar, at han kommer til Utah i de Forenede Sta-

ter. Begge disse Teorier kan umuligt være rigtige, og be-

tragter man dem i Skriftens Lys. ser man straks, at begge

er urigtige.

Som vi allererde har set. skal hvert Øje se Jesus, naar

han kommer igen. Alle Jordens Stammer skal se ham — -

nogle glæder sig, andre græder. Han skal udsende sine

Engle med stærktlydende Basun, og de skal samle hans

udvalgte fra de fire Vinde, fra den ene Ende af Himlen til

den anden. » Matt. 24, 3E Altsaa kan de udvalgte ikke være

samlet paa et bestemt Sted, men maa være spredt over hele

Jorden. Kristus kommer ikke til et bestemt Sted: thi de

udvalgte moder ham i Luften. 1 Thess. 4. 16. 17.

Hvis Jesus kom pludselig til et bestemt Sted paa Jor-

den, kunde hvert Øje» eller alle Jordens Stammer« ikke

se ham. Jorden er rund, og de, der bor paa den ene Side

af Kloden, kan ikke se, hvad der gaar for sig paa den anden.

Men idet Jesu Genkomst foregaar netop paa den af Paulus

beskrevne Maade, vil hvert Øje» kunne se ham. Kristus

forbliver i Luften. Derfra sender han sine Engle for at

samle de udvalgte — de, der er dode. saavel som de levende.

Idet Jorden drejer sig om sin Akse, vil alle Jordens Stam-

mer« kunne se ham. og Englene samler de udvalgte og fører

dem til Frelseren i Lutten, hvor de moder ham.

Naar kommer Kristus?

'Men om den Dag og Time ved ingen, end ikke Him-

lens Engle, heller ikke Sønnen, men kun Faderen alene.

>
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Matt. 24, 36. Guds udvalgte vaager og venter, naar Tiden

er nær, men de giver sig ikke af med at tastsætte Tid. «Vaag
derfor, thi I ved ikke, paa hvilken Dag eders Herre kom-
mer.: Og videre: Derfor vorde ogsaa I [Herrens ventende

Folk] rede; thi Menneskesønnen kommer i den Time, som
I ikke mener. » Matt. 24, 42. 44.

Dette er imidlertid ikke ensbetydende med, at man ikke

kan vide noget om, naar Tiden for Herrens Komme er nær.

I Matt. 24de Kap. giver Frelseren os en Række Tegn, som
han vil, vi skal give Agt paa. Gør vi det. vil vi kunne vide,,

naar Tiden er nær. Han siger: Lær Lignelsen af Figen-

træet: Naar dets Gren allerede er blevet blød, og Bladene

skyder frem, da skønner I, at Sommeren er mer. Saaledes

skal ogsaa I, naar I ser alt dette, skønne, at han er nær for

Døren.* Matt. 24, 32. 33.

Kristus kommer som en Tyv over Verden, men ikke

over Guds ventende Folk. Vi læser: Men om Tid og Time,

Brodre! har I ikke nødig, at der skrives til eder: thi I ved

selv grant, at Herrens Dag kommer som en Tyv om Natten.

Naar de siger: Fred og ingen Fare! da kommer Undergang

pludselig over dem ligesom Veerne over den frugtsommelige,

og de skal ingenlunde undfly. Men I. Brodre! I er ikke i

Morke, saa at Dagen skulde overraske eder som en Tyv.»

1 Thess. 5, 1—4.

Beredelsen for Kristi Genkomst.

Er man indbudt til en Fest, eller man staar over for en

længere Rejse, gør man sine Forberedelser. Skal man med
Toget, maa man sørge for at være paa Stationen i Tide, ellers

kommer man ikke med. Noget lignende gælder med Hen-

syn til Herrens Genkomst. Vi maa være beredt, før han

kommer, at han ikke skal komme over os som en Tyv.

Uden < Helliggorelsen skal ingen se Gud. Heb. 12, 14:

1 Pet. 1, 16. Men da vi ikke kan hellige os selv, maa vi ty
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hen til ham, som formaar at gøre det — nemlig Kristus.

Hos ham er Kraft til at sejre over Synd; han kan rense os

fra al Uretfærdighed. Han alene kan berede os for denne

herlige Begivenhed.

Med Kristi Genkomst begynder en ny og herlig Tid for

Herrens Folk. Alle de hensovede retfærdige opstaar iført

Uforkrænkelighed, og sammen med de levende hellige, der

forvandles, følger de med Jesus til Himlen. Dette herlige

Mode sammenlignes med en Bryllupsfest. Aab. 19, 1—9.

Ved Glarhavet foran Guds Trone samles den frelste

Skare for at tilbede for hans Ansigt, som sidder paa den

store hvide Trone og for at synge Sejrssangen — Mose,

Guds Tjeners, Sang, og Lammets Sang», sigende: « Store

og vidunderlige er dine Gerninger, Herre, Gud, du Almæg-

tige! Betfærdige og sande er dine Veje, du Folkeslagenes

Konge!» Aab. 15, 2. 3.

Herren give, at vi maatte mødes der!

Luk Øjne op, o Kristenhed,

thi Jesus vil dig lære,

hvordan du from og vel bered

kan mod hans Tilkomst være:

at Lys og Lampe brænde maa,

saa du kan med din Brudgom gaa

til evig Fryd og Ære.

»

Taalmodigheds og Trøstens Gud,

du give, at vi kunne

i Troen stadig holde ud

og længes alle Stunde,

at vi vor Jesus kunne se

i Skyerne, naar Verdens Ve

skul evig gaa til Grunde.

(Kiwjo.)



TIDENS TEGN.
VOR FRELSERS FORUDSIGELSE OM, HVAD DER SKAL SKE SOM TEGN

PAA HANS TILKOMMELSE OG VERDENS UNDERGANG.
ER DISSE TEGN GAAET I OPFYLDELSE?

OG FARISÆERNE og Sadducæerne kom lien og fristede ham
og begærede, at han vilde vise dem et Tegn fra Himlen. Men
han svarede og sagde til dem: Om Aftenen siger I: Det bliver

en skøn Dag, thi Himlen er rød: og om Morgenen: Det bliver Storm

i Dag, thi Himlen er rød og mørk. Om Himlens Udseende ved I at

dømme, men om Tidernes Tegn kan I det ikke. Matt. 16, 1—3.

Frelseren irettesatte ikke Farisæerne og Sadducæerne,

fordi de gav Agt paa de fysiske Tegn, men fordi de ikke gav

Agt paa Tidernes Tegn. Og da han gik ud af Helligdom-

men, siger en af hans Disciple til ham: Mester, se, hvilke

Stene og hvilke Bygninger!* Mark. 13. 1. De forstod godt.

at Jesu Udtalelse: «Se, eders Hus lades eder øde!» sigtede

til Templets Ødelæggelse. Men var det muligt? Skulde

virkelig det store, prægtige Tempel omstyrtes? Skulde de

store Stene, hvoraf Templet var bygget, jævnes med Jorden 9

Neppe var de kommet udenfor, for Disciplene henvendte

sig til Jesus, og idet de pekte paa Templet, sagde de til

ham: «Se, hvilke Stene og hvilke Bygninger!) For yder-

ligere at bekræfte sine Udtalelser, svarede Mesteren: Ser

I ikke alt dette? Sandelig siger jeg eder, her skal ikke lades

Sten paa Sten, som jo skal nedbrydes. Matt. 24, 2. Temp-

let skulde jævnes med Jorden.

Paa Grund af deres Opfattelse af [sraelsrigets Genop-

rettelse laa det ganske nær for dem at antage, at Jesu Pro-
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feti om Jerusalems Ødelæggelse maatte staa i direkte For-

bindelse med hans andet Komme og Verdens Undergang.

De spørger derfor: Sig os, naar skal dette ske? Og hvad

er Tegnet paa din Tilkommeise og Verdens Ende?» Matt.

24, 3. Jesus besvarer ikke deres Spørgsmaal med at henvise

til, at det er en Sag, de ikke skal beskæftige sig med. Hans
Svar vidner tilstrækkelig tydeligt om, at det er enhver sand

Kristi Efterfølgers hellige Pligt at give Agt paa Tidernes

Tegn.

Vær paa Vagt!

Og Jesus svarede og sagde til dem: Se til, at ingen for-

fører eder!» Matt. 24, 4. Vi staar i Fare for at blive forfort,

derfor advarer Frelseren os.

«Thi mange skal paa mit Navn komme og sige: Jeg er

Kristus; og de skal forføre mange. Men I skal faa at høre

om Krige og Krigsrygter. Se til, lad eder ikke forskrække;

thi det maa ske: men Enden er ikke endda. Thi Folk skal

rejse sig mod Folk, og Rige mod Rige; og der skal være

Hungersnød og Jordskælv her og der. Men alt dette er

Veernes Begyndelse. Da skal de overgive eder til Trængsel

og slaa eder ihjel, og I skal hades af alle Folkeslagene for

mit Navns Skyld. Og da skal mange forarges og forraade

hverandre og hade hverandre. Og mange falske Profeter

skal fremstaa og forføre mange. Og fordi Lovløsheden bli-

ver mangfoldig, vil Kærligheden blive kold hos de fleste.

Men den, som holder ud indtil Enden, han skal frelses. Og
dette Riges Evangelium skal prædikes i hele Verden til et

Vidnesbyrd for alle Folkeslagene: og da skal Enden komme.

»

Matt. 24, o— 14.

Her skildrer Jesus i korte Træk Begivenhedernes Gang

ned gennem Tiderne: Nationernes indbyrdes Forhold og

de mange Elendigheder - som Hungersnød, Epidemier og

Jordskælv — der skulde gaa hen over Jorden. Han skildrer

Stillingen inden for Kristenheden: Trængsel og Forfølgelse



Jesus skuer ud over Jerusalem. „Vidste
Dag, hv

dog ogsaa du, ja, selv paa denne din
ul der tjener til din Fred!" Luk. 19, 'r.'
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over Guds Børn, Lovløsheden bliver mangfoldig , Kærlig-

heden bliver kold hos de fleste >. man forraader hinanden.

og falske Profeter opstaar og forforer mange.

Derefter gaar Jesus tilbage og begynder med Jerusalems

Ødelæggelse og fører os helt ned til de allersidste Tegn, og

at disse Tegn er givet, for at vi kan vide. naar Tiden er nær.

fremgaar klart af hans Formaning i det 15de og 33te Vers:

«Den. som læser det. han give Agt!> og: Saaledes skal og-

saa I, naar I ser alt dette, skønne, at han er nær for Døren.

Vor Frelser vilde sikkert ikke have gjort sig saa stor

Umage og givet en saa indgaaende Fremstilling af Sagen,

dersom det ikke havde været hans Mening, at vi skulde gran-

ske disse Ting.

Krig.

I skal faa at hore om Krige og Krigsrygter. Jesus

saa alle de forfærdelige Krige, der har fundet Sted siden

den Dag, da han sad paa Oljebjerget og talte med sine Di-

sciple. Det samme gælder den store Hungersnød, der fra

Tid til anden vilde komme over Jorden, saavel som al den

Sorg, Død og Ødelæggelse, som Pest og Jordskælv vilde for-

aarsage. Han vidste, at naar dette begyndte at gaa i Opfyl-

delse, vilde nogle tro. at Verdens Ende var kommet. For

at forebygge dette siger han: Det maa ske: men Enden er

ikke endda.» At Jesu Ord om Krig er gaaet og gaar i Op-

fyldelse, behøver jeg næppe at komme nærmere ind paa her.

De mange blodige og gyselige Krige, som Historien melder

om. bekræfter det. Og vor Tid staar ikke tilbage i saa

Henseende.

Hunger og Jordskælv.

«Der skal være Hungersnød og Jordskælv her og der.>

Dette er ogsaa opfyldt paa en træffende Maade. Historien

og Statistikken bekræfter det. Her skal jeg imidlertid nøjes

med at henvise til Sal. Leks. (Art. Misvækst I, hvor vi

bl. a. l;t ser:



Kristus besvarer Disciplenes
Spørgsmaal.

„Naar skal delle ske:' Og hvad er Tegnet
/><)<( din Tilkommelse og Verdens E/iae?'

1

Watt. 24. ;.
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«Der findes talrige Skildringer i Middelalderen at disse Nødstil-

stande, snart med gruvækkende Tildragelser (Forældre slagter deres

Børn, Børn deres Forældre, Lig opgraves: 1505 fritoges i Ungarn For-

ældre der havde spist deres Born. for Straf i, snart med Eksempler paa

sjælsstor Opofrelse. Man spiste Bark. Jord blandet med Mel (Ungarn)

o. 1. ...

Kun faa aner, hvor mange Millioner Mennesker der har

maattet hukke under for de mange dødelige Farsotter — f.

Eks. Den sorte Død» og Koleraen -- som i Tidernes Løb
har raset i de forskellige Lande. Disse Sygdomme har kræ-

vet et næsten uhørt Antal Menneskeliv. Undertiden er hele

Sogne uddøde, og ikke saa sjældent er hele Byer blevet hjem-

søgt i den Grad. at det har set ret faretruende ud.

Frelseren omtaler ogsaa Jordskælv. De udgør et Tegn

i Rækken, og Statistikken bekræfter deres Tiltagen. Her

skal jeg henvise til den engelske Seismolog Robert Mallets

Tabeller (citeret i Et Blik paa vor Tid ), der viser, at der

i de sidste 1700 Aar før Kristus indtraf 58 Jordskælv, d. v. s.

et hvert 29de Aar. De første 900 Aar efter Kristus berettes

der om 197 Jordskælv eller eet hvert 4de Aar. De følgende

000 Aar indtraf der 532, eller eet hvert Aar. I de næste 300

Aar var der 2804. eller ni hvert Aar. Fra 1801 til 1850 ind-

traf der 3240, eller 04 hvert Aar. Fra 1850 til 1868

altsaa 18 Aar -- har vi haft 5000 Jordskælv, eller 227 hvert

Aar.

Jo hengere vi kommer ned i Tiden, desto hyppigere og

voldsommere bliver Jordskælvene. I Aaret 1755 indtraf

det store Jordskælv i Lissabon, hvorved ca. 00,000 Menne-

skeliv gik t:il)t. Naar vi kommer ned til vor Tid, har vi

først det store Jordskælv i 1900, der i Løbet af nogle faa

Minutter odelagde San Francisco. Derefter fulgte Jord-

skælvet i Valparaiso. Siden ødelægges Kingston paa Ja-

maica. Og i 1908 indtraf det frygtelige Jordskælv paa Si-

cilien. Disse er en Opfyldelse af Jesu Ord saavel som af

Esaias' Profeti: .lorden Sønderslaas aldeles. Jorden son

derrives aldeles. Jorden bevæges hid og did. Jorden raver
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som den drukne, og svajer som Hængekøjen; dens Over-

trædelse er svar over den, og den falder og staar ikke op

ydermere. » Es. 24, 19. 20.

Jerusalems Ødelæggelse.

Efter at Jesus har forudsagt, at « dette Riges Evangelium

skal prædikes i hele Verden til et Vidnesbyrd for alle Folke-

Dcn sidste Bøn. ..For at hver den. som tror paa ham. ikke skal

fortabes, men have et evigt Liv." Joh.3,16.

slagene«, begynder han atter med Jerusalems Ødelæggelse

og fører Disciplene ned gennem liden til hans herlige Gen-

komst. Han siger:

< Naar I da ser Ødelæggelsens Vederstyggelighed, hvorom

der er talt ved Profeten Daniel, staa paa hellig (hund (den,

som læser det, han give Agt!), da skal de, som er i Judæa,

fly ud paa Bjergene; den. som er paa Taget, stige ikke ned

for at hente, hvad der er i hans Hus: og den, som er paa Mar-

ken, vende ikke tilbage for at bente sine Klæder! Men ve

de frugtsommelige og dem, som giver Die. i de Dage! Og
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bed om, at eders Flugt ikke skal ske om Vinteren, ej heller

paa en Sabbat: thi der skal da være en Trængsel saa stor,

som der ikke har været fra Verdens Begyndelse indtil nu og
heller ikke skal komme. Og dersom disse Dage ikke blev

afkortet, da blev intet Kød frelst; men for de udvalgtes

Skyld skal disse Dage afkortes. Dersom nogen da siger

til eder: Se, her er Kristus, eller der! da skal I ikke tro det.»

Matt. 24, 15—23.

Herren underviste de Kristne om, hvorledes de skulde

forholde sig under Jerusalems Ødelæggelse. Naar de saa

(Ødelæggelsens Vederstyggelighed » staa paa hellig Grund »,

skulde de skynde sig ud af Staden og flygte til Bjergene.

Lukas forklarer nærmere, hvad Udtrykket Ødelæggelsens

Vederstyggelighed » egentlig betyder. Han skriver: «Men
naar I ser Jerusalem omringet af Krigshære, da forstaa, at

dens Ødelæggelse er kommet nær.» Luk. 21, 20. To Ting
skulde de Kristne bede om i Forbindelse med denne Begi-

venhed, nemlig at deres Flugt ikke skulde < ske om Vinteren,

ej heller paa en Sabbat ».

Jerusalem blev indtaget i Aaret 70 ef. Kr. Forinden

var de Kristne flygtet ud af Staden ifølge deres Herres Be-

faling og undgik saaledes de frygtelige Lidelser som ramte

Jøderne. Disse led forfærdeligt under Belejringen. Josefus

fortæller, at Mødre spiste deres Børn - - en Opfyldese af

5 Mos. 28, 53. Da Staden faldt, blev Jøderne myrdet i Masse-

vis. Mange blev korsfæstet. Ca. 40,000 blev solgt som Sla-

ver. Josefus beretter, at da der kun var faa Købere i For-

hold til det store Antal, der skulde sælges, blev de solgt for

en billig Penge. Man kommer uvilkaarligt til at tænke paa

5 Mos. 28,08: Og der skal ingen være, som vil købe.

Den sidste store Trængsel.

Den Trængsel, Jesus henviser til i Matt. 24. 21. 22. kunde
ved en flygtig Læsning synes at henhøre til Jerusalems Øde-
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læggelse; men ved nøjere Betragtning ser man, at det er ikke

Tilfældet. De Dage blev jo ikke afkortet, desuden var de

udvalgte heller ikke i Staden under Belejringen. Men Frel-

seren tager det hele under eet og fører os uden Afbrydelse

ned igennem Tiden fra Aar 70 til hans andet Komme. Den

Trængsel, han her sigter til, maa derfor være den Trængsel,

de udvalgte maatte gennemgaa under Pavedømmets Magt

og Vælde.

Det profetiske Ord har med en forbavsende Nøjagtighed,

som jeg senere skal faa Lejlighed til at paavise, forudsagt

Pavedømmets Opkomst, Udvikling og Endeligt, samt hvor

længe Magten skulde gives i dets Haand. Pavekirken for-

fulgte uden Skaansel anderledes tænkende, indtil Reform a-

tionstiden. Da blev disse Dage afkortet. Om den Trængsel,

der fandt Sted under Pavedømmets Magt og Vælde, siger

Martin Luther i en Prædiken, han holdt den 25de Søndag

efter Trinitatis 1532 over Matt. 24, 15—28 bl. a. følgende:

«« Dersom disse Dage ikke blev forkortet, da blev intet Menneske

salig [Luthers Bibeloversættelse] ; men for de udvalgtes Skyld skal disse

Dage forkortes.« Dette er forfærdelige Ord, hvilke vi skal tage os til

Hjerte, paa det vi des flittigere maa holde os til Guds Ord. Thi her

gælder det ikke blot om Krig og Blodsudgydelse, saaledes som i Jeru-

salem, men om en anden endnu større og højere Fare, nemlig Vild-

farelse, falsk Lære og uret Gudstjeneste, hvorved vi ej blot tilsætter

Legeme og Liv, men ogsaa Sjæl og Salighed. Som og Herren her siger,

at intet Menneske vilde blive salig, dersom disse Dage ikke blev

forkortet.

Om nu en saadan Blindhed skal komme, førend den yderste Dag

er for Haanden, det kan man vel ikke saa lige vide. Men naar vi ser

tilbage paa den fremfarne Tid, saa finder vi der en saa stor Blindhed

og saa gruelige, eller som Paulus siger, « kraftige Vildfarelser » (2 Thess.

2,11), at om Gud ikke var kommet til med sit Ords Lys, da skulde

visselig intet Menneske kunne være blevet salig. . . . Derfor mener jeg,

at denne vor Herre Kristi Forudsigelse om de tilkommende Vildfarelser

allerede for største Delen er gaaet i Opfyldelse.' — Luthers tfiuspostih,

udgivet af Luther selv, Wittenberg 1f)44. Oversat af F. L. Mynster.

København 1864.
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Falske Profeter.

De falske Krister og de falske Profeter, som omtales i

Matt. 24, 24—27 hører vor Tid til, og naar man nu ved. at

Mormonerne tror og lærer, at Kristus vil komme til Utah for

at samles der med < de sidste Dages hellige , bliver Jesu Ord
i det 26de Vers: « Derfor, om de siger til eder: Se, han er i

Ørkenen, da gaa ikke derud, > særlig interessante. Største-

delen af Staten Utah bestaar nemlig af ørkenagtige Højslet-

ter. Slaar vi op i Xordisk Konversationsleksikon^ Art.

«Utah», læser vi bl. a. følgende: En stor Del af Landet

optages af den store Saltørken, og det er i det hele kun i

Besiddelse af ringe naturlig Frugtbarhed.*

Da Mormonismens Læresætninger strider imod den hel-

lige Skrift, har Mormonerne forkastet den avtoriserede Bi-

bel og antaget den af Josef Smith udgivne « inspirerede Bi-

beloversættelse). Dette Forhold søger Mormonmissionæ-
rerne (det samme gælder ogsaa de saakaldte Josefister) imid-

lertid at skjule for deres Tilhørere, indtil de har vundet dem
for deres Lære. Ved at sammenligne Josef Smiths inspire

rede Bibeloversættelse » med den hellige Skrift, ser man
straks, hvor grundfalsk Mormonismen i Grunden er. Deres

vederstyggelige Lære om Flerkoneri saavel som Læren om,
at Gud og Kristus skulde have flere Hustruer osv., vidner

tilstrækkelig tydeligt om, hvem Mormonismens Ophavsmand
virkelig er. Ikke mindre oprørende er deres Lære om Blod-

forsoningen — at man ved at udgyde Menneskers Blod

'myrde dem) skaffer dem Frelse.

Tegn i Sol, Maane og Stjerner.

«Men straks efter de Dages Trængsel skal Solen for-

mørkes, og Maanen ikke give sit Skin, og Stjernerne falde

ned fra Himlen, og Himlens Kræfter skal rystes. Og da skal

Menneskesønnens Tegn vise sig paa Himlen. » Matt. 24, 29.
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30. Markus skriver: Men i de Dage, etter den Trængsel-

skal Solen formorkes osv. Mark. 13, 24. Den Solformør-

kelse, Frelseren henviser til, maa saaledes tinde Sted i de

Dage», da Pavekirken er i Besiddelse at Verdensmagt, men
ikke forend den store Forfølgelse er hørt op. Det vil med
andre Ord sige, at denne Solformørkelse maa indtræffe før

Udgangen af Aaiet 1798: thi som hekendt mistede Paven

sin verdslige Magt i 1798, da den franske General Berthier

drog ind i Rom, tog Pave Pius VI til Fange og proklamerede

den romerske Republik. Den Solformørkelse, der her er

Tale om, maa selvfølgelig være af usædvanlig Art. Spørgs-

maalet bliver da: Har en saadan Solformørkelse, der svarer

til den, Frelseren forudsagde, fundet Sted? Historien be-

kræfter det. Den 19de Maj 1780 fremviser netop en saadan

Sol- og Maaneformørkelse. Her skal jeg læse, hvad Præ-

sident Dwight skriver i Connecticut Historical Collections :

«Den 19de Maj var en mærkværdig mørk Dag. Lys blev tændt i

mange Huse. Fuglene var stille og skjulte sig. Hønsene gik til Hvile.

Det var den almindelige Mening, at Dommens Dag var nær. Den lov-

givende Forsamling i Connecticut var samlet i Hartford og maatte hæve

Modet paa Grund af Mørket. >

Og videre:

« Journalisterne indrømmer, at de ikke er i Stand til at skildre det

Fænomen, som viste sig i Staden sidste Fredag. Mørket tHtog, til Kl.

var næsten eet. Det var saa mørkt, at Folk maatte forlade deres For-

retninger, og spise ved kunstigt Lys. Et saadant Naturfænomen har

ingen før oplevet, end ikke den ældste iblandt os. > — «Boston Gazette*,

22de Maj 1780.

Robert Sears skriver i sin Røg (iuirfe to Knowledge .

«Den 19de Maj 1780 var der et almindeligt Morke overalt i Ny

England, og det strakte sig ogsaa til Kanada. Det varede omtrent

fjorten 'limer, fra Kl. 10 Morgen til Midnat Aarsagen til dette Fæ-

nomen er ukendt. Det var ikke en Følge af nogen almindelig Solfor-

mørkelse.



96 ET ORD 1 RETTE TID
ooocxx>ooæc»oocoooc©ooooooæoc^

Slaar vi op i den store Leksikograf Noah Websters Værk

(«Unabridged Dictionary* — 1869), finder vi følgende om
den mørke Dag i 1780:

«Den mørke Dag, den 19de Maj 1780; saaledes kaldet paa Grund

af et mærkværdigt Morke, som den Dag 1 redte sig over hele Ny Eng-

land. Paa sine Steder kunde man i flere Timer i Træk ikke se at læse

almindelig Skrift ude i det frie. Fuglene kvidrede deres Aftensang,

fløj bort og blev stille. Fjærkræet satte sig til Rette for Natten, og

k\æget søgte hjem til Gaardene. I Husene tændte man Lys. Mørket

begyndte ved Titiden om Formiddagen og vedblev til Midnat, dog med

vekslende Styrke og Varighed paa de forskellige Steder. . . . Den sande

Aarsag til dette mærkværdige Fænomen kendes ikke.»

Angaaende Maaneformørkelsen den paafølgende Nat læ-

ser vi i Stone's History of Beverly følgende:

«Den paafølgende Aften og Nat var Mørket sandsynligvis saa tykt.

som man nogen Sinde har set det, siden den Almægtige frembragte

Lyset. Jeg kunde den Gang ikke afholde mig fra den Tanke, at selv

om ethvert lysende Legeme i Verdensrummet var blevet indhyllet i et

uigennemtrængeligt Mørke, eller de pludselig var blevet udslukket,

kunde Mørket ikke have været mere fuldstændigt. Et Stykke hvidt

Papir, der blev holdt kun nogle faa Tommer fra Øjet, var lige saa

usynligt som det sorteste Fløjl.

»

Hvorfor kan Videnskaben ikke forklare denne Solfor-

mørkelse? Alene af den Grund, at en almindelig Solfor-

mørkelse kun kan finde Sted, naar det er Nymaane.

Vi henvender os da til Astronomien for nærmere at un-

dersøge den Sag, og i «Astronomisches Jahrbuch oder Ephe-

mériden fur das Jahr 1780» af ./. E. Bodc (udarbejdet og

trykt under Medvirken af Kgl. Videnskabs-Akademi i Berlin.

Berlin 1777, 1ste Del, Side 39, 144—148) staar følgende

interessante Oplysninger vedrorende denne Sag: Nymaane

den 4de Maj, første Kvarter den Ilte Maj, Fuldmaane den

18de Maj, sidste Kvarter den 26de Maj. Der indtraf i 1780

fire almindelige Formørkelser, nemlig en Solformørkelse om
Eftermiddagen (h'n 4de Maj, synlig paa den sydlige Halv-



TIDEXS TEGN 97
oocxxcooææoæocoæcxDoocxxio^

kugle, og atter en den 27de Oktbr., synlig kun i de nordlige

Egne; endvidere en Maaneformørkelse den 18de Maj, samt

en partiel Formørkelse af Maanen den 12te Novbr. — Disse

Citater og Opgivelser er hentet fra Bogen Et Blik pac

vor Tid».

Den Solformørkelse, der indtraf den 19de Maj 1780, kan

altsaa ikke have været en almindelig Solformørkelse. Vi-

denskaben erkender, at den ikke kan forklare dette Fæno-

men, som det hedder: men det gaar med disse Tegn, som det

gik med den Stjerne, der stod over Bethlehem hin Nat, da

Frelseren blev født: kun faa saa i den et Tidens Tegn. Kong
Herodes, Ypperstepræsterne og de skriftkloge lagde slet ikke

Mærke til den.

Udtrykket, at Stjernerne skal falde af Himlen, maa selv-

følgelig forstaas ud fra de den Gang gængse Udtryk, altsaa

en Stjerneregn. Af dem, Historien omtaler, svarer den Stjer-

neregn, der indtraf den 13de Novbr. 1833, fuldtud til For-

udsigelsen. Herom læser vi i Journal of Commerce >, den

14de Novbr. 1833, fra Henry Dana Wards Pen:

« Ingen har fortalt eller nedskrevet en Begivenhed, der kan lignes

med den. som fandt Sted i Gaar Morges. Men en Profet forudsagde

den for nøjagtig 1800 Aar siden. Stjernerne faldt, ligesom naar et

Figentræ kaster sine umodne Frugter, naar det bevæges af en stærk

Vind. Heraf mærker man Profetiens Nøjagtighed. Aab. 6. 13. De

faldt ikke. som om de kom fra mange Træer, der blev rystet, men fra

eet Træ. Ej heller faldt de, som naar den modne Frugt falder, men de

fløj ligesom umoden Frugt, der hænger fast ved Grenene, og, rystet af

den stærke Vind, drives lige frem og falder ned.»

Den Stjerneregn, der omtales i Aab. 6, 13, maa være

den samme som den, vi læser om i Matt. 24de Kap.

Prof. Olmstead ved Yale-Kollegiet i Amerika omtaler

denne Stjerneregn paa følgende Maade:

«De, der var saa heldige at se det store Stjernefald om Morgenen

den 13de Novbr. 1833, saa uden Tvivl det største Skue af himmelsk

Fyrværkeri, som nogen Sinde har vist sig siden Verdens Skabelse.*
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„Himlens Kræfter skal rystes."

De mange Ulykker saavel til Lands som til Vands, for-

aarsaget af Storme, Orkaner, Cykloner osv., taler ogsaa et

tydeligt Sprog. Kristus siger: «Og der skal ske Tegn i Sol

og Maane og Stjerner, og paa Jorden skal Folkene ængstes

i Fortvivlelse over Havets og Bølgernes Brusen, medens

Mennesker forsmægter af Frygt og Forventning om de Ting,

som kommer over Jorderige; thi Himlens Kræfter skal ry-

stes. » Luk. 21,25. 26.

Menneskene har altid været «senhjertede» til at give Agt

paa Tidens Tegn og den Sandhed, Herren har ladet forkynde.

Det var Tilfældet i Noahs Dage og paa Jesu Tid, og det

samme gælder nu. Man ansaa Noah for en Fanatiker, og

ifølge Ypperstepræsternes og Farisæernes Udsagn var Jesus

en Storbedrager — en Beelzebul. Hvorledes skulde vel een

Mand vide mere end Raadsherrerne og de lærde Farisæere!

Ingen af disse troede paa ham. Joh. 7, 48.

Som vi har set, fører Frelserens store Profeti os ned til

den allersidste Tid, til hans herlige Aabenbarelse. Disse

Ting er nedtegnet i « Sandheds Bog» for vor Skyld, at den

Dag ikke skal komme som en Tyv over os.

Til enhver, der ligesom Disciplene spørger i Hjertets

Oprigtighed: Hvad er Tegnet paa din Tilkommelse og Ver-

dens Ende?» vil Frelseren sende Lys og Sandhed. De Ting,

der nu som dengang er skjult «for vise», vil han aabenbare

for umyndige ». Midt i det Mørke, der indhyller Verden,

skinner Guds Ord som en straalende Stjerne, der viser os

Vej til det Rige, Kongers Konge snart vil oprette.

«Men I, Brødre! I er ikke i Mørke, saa at Dagen skulde

overraske eder som en Tyv. Thi I er alle Lysets Born og

Dagens Born. . . . Saa lad os da ikke sove ligesom de andre,

men lad os vaage og være ædru, . . . iført Troens og Kærlig-

hedens Panser og Frelsens Haab som Hjelm! 1 Thess.

5, 4—8.
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»Tegn skal der ske for Dommedag
baade i Sol og i Maane,

da under Dybets Bølgeslag

Vrimlen af Folkene daane,

og før den Slægt er sovet hen,

kommer vor Herre selv igen,

dodes og levendes Dommer.

Verden er stolt af største Klogt,

siger, den har alt ransaget,

Himlens Kræfter undersøgt,

slet ingen Fare opdaget.

Men det er Verdens gamle Skik:

tryggest den sov, da den forgik

fordum i Syndflodens Vande.

Himmel og Jord de skal forgaa,

som de er nu at beskue.

Sandhedens Ord, det skal bestaa,

trods Elementernes Lue:

Møde vi Herren skal i Sky,

Himmel og Jord da gøres ny.

Sandhed og Kærlighed sejre. >

(Grundtvig.)



DEN FORSEGLEDE BOG
AABNET.

SÆRSKILT PROFETISK LYS MOD TIDENS AFTEN.

OG JEG saa en anden vældig Engel komme ned fra Himlen, svøbt

i en Sky, og Regnbuen var paa lians Hoved, og hans Ansigt

var som Solen og hans Fødder som Ildsøjler, og han havde i

sin Haand en lille aabnet Bog. Og han satte sin højre Fod paa Havet

og den venstre paa Jorden. Og han raabte med høj Røst, som en Løve

brøler; og da han havde raabt, lod de syv Tordener deres Røster høre.

Og da de syv Tordener havde talt, vilde jeg til at skrive; og jeg hørte

en Røst fra Himlen, som sagde: Forsegl, hvad de syv Tordener talte,

og nedskriv det ikke! Og Engelen, som jeg saa staa paa Havet og paa

Jorden, opløftede sin højre Haand imod Himlen og svor ved ham, som
lever i Evighedernes Evigheder, som har skabt Himlen, og hvad deri er,

og Jorden, og hvad derpaa er, og Havet, og hvad deri er, at der ikke

mere skal gives Tid; men i de Dage, da den syvende Engels Røst lyder,

naar han skal til at basune, da er Guds skjulte Raad fuldbyrdet saa-

ledes, som han har forkyndt sine Tjenere Profeterne. » Aab. 10, 1— 7.

Englene er Guds Sendebud; de udretter hans Ord, idet

de hører paa hans Ords Røst. Sal. 103, 20. Den vældige

Engel, vi her læser om, kommer ned fra Himlen med en lille

aabnet Bog. Idet han sætter sin højre Fod paa Havet og den

venstre paa Jorden, forkynder han med stor Styrke, «at der

ikke mere skal gives Tid».

Engelen er svøbt i en Sky og omgivet af en Regnbue;

hans Ansigt skinner som Solen, og hans Fødder ligner Ild-

søjler — et træffende Sindbillede paa Englenes Magt og Her-

lighed. Det er ogsaa et smukt Symbol paa den Kraft, der

vil ledsage det Budskab, som omtales i disse Vers, Vi hegger
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Ligeledes Mærke til, at Engelen sætter sin ene Fod paa Havet

og den anden paa Jorden, hvorved tilkendegives, at vi her

staar over for en verdensomfattende Bevægelse.

Engelen « havde i sin Haand en lille aabnet Bog». Ud-

trykket <aabnet» kan meget passende betegne, at Bogen hid-

til har været forseglet, men at den nu er hikket op. Naar

Tiden kommer, at en bestemt Profeti skal gaa i Opfyldelse,

oplader Herrens Aand Skriften for de oprigtige.

Men nu Bogen? Er det en bestemt Bog, og i saa Til-

fælde hvilken? Hvem kan besvare disse Spørgsmaal? I

Aab. 10, 8. 9 læser vi: Og den Røst, som jeg havde hørt fra

Himlen, talte atter med mig og sagde: Gaa hen, tag den lille

aabnede Bog, som er i den Engels Haand, der staar paa Ha-

vet og paa Jorden. Og jeg gik hen til Engelen og sagde til

ham, at han skulde give mig den lille Bog. Og han sagde

til mig: Tag og nedsvælg den! Og den vil volde Smerte i

din Bug, men i din Mund vil den være sød som Honning.

»

Johannes skulde spise Bogen. Noget lignende finder vi

hos Ezekiel. Herren siger til ham: «Du Menneskesøn! æd
det, som du her modtager; æd denne Rulle, og gaa hen, tal

til Israels Hus! Og jeg oplod min Mund, og han gav mig

denne Rulle, ... og den var sød i min Mund som Honning.

»

Ez. 3, 1—3. Hvad var det, Ezekiel skulde spise? Det 10de

Vers svarer: «Og han sagde til mig: Du Menneskesøn! Alle

mine Ord, som jeg taler til dig, annam dem i dit Hjerte, og

hor dem med dine Øren!»

At Ezekiel skulde spise denne Rulle, var altsaa et Sind-

billede paa, at han skulde spise Herrens Ord - - annamme
dem i sit Hjerte. Noget lignende finder vi i Jer. 15, 16:

«Dine Ord blev fundet, og jeg slugte dem, og dine Ord var

mig til Fryd og til mit Hjertes Glæde.«

Den lille Bog, som Engelen havde i sin Haand, maa

derfor være en af den hellige Skrifts Bøger. At den bliver

spist, maa betyde, at den bliver gransket, naar Tiden kom-

mer, da de Ting og Begivenheder, den forudsiger, gaar i Op-

fyldelse.
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Der bliver sagt til Johannes, at han skal spise Bogen:

men Johannes vilde jo ikke leve til den Tid, da Guds skjulte

Raad skulde fuldkommes — da «der ikke mere skal gives

Tid ». Nej, men her repræsenterer han Guds Folk. Saaledes

gaar det som Regel i de profetiske Forudsigelser. I disse

udfører Profeten det, som den eller de, han profeterer om,

senere hen virkelig vil gøre.

I Sal. 22, 19 siger David: «De deler mine Klæder imel-

lem sig og kaster Lod om mit Klædebon. » At David her

ikke skriver om sig selv, men derimod om Kristus, fremgaar

meget tydeligt af Matt. 27, 35. Idet Peter paa Pinsedagen

citerer David (Sal. 16, 8—11), siger han, at David talte for-

udseende om Kristi Opstandelse. Ap. G. 2, 30. 31. Her la-

der den Helligaand altsaa David træde i Jesu Sted.

Den Helligaand lader Sakarias sige: «Dersom det synes

godt for eders Øjne, da giv mig min Løn, og hvis ikke, da

lad det være; og de afvejede som min Løn tredive Sekel

Sølv. Og Herren sagde til mig: Kast den hen til Pottema-

geren, den herlige Pris, som jeg er agtet værd af dem! Og
jeg tog de tredive Sekel Sølv og kastede dem hen i Herrens

Hus til Pottemageren. » Sak. 11, 12. 13. Som vi ser, ind-

tager Sakarias i denne Profeti Judas' Plads. Da Tiden kom
for Opfyldelsen af denne Profeti, gik Judas nemlig «hen til

Ypperstepræsterne og sagde: < Hvad vil I give mig, saa skal

jeg forraade ham til eder? » Men de betalte ham tredive Sølv-

penge» (som hans Løn) — eller tredive Sekel Sølv». Matt.

26, 14. 15.

I det Syn, Johannes beskriver i Aab. 10de Kap., lader

den Helligaand ham repræsentere Guds Folk, som lever paa

den Tid, da den lille Bog i Engelens Haand skal aabnes.

Ai denne Bog maa være en af de profetiske Boger, er hævet

over enhver Tvivl. At den blev spist — læst flittigt — frem-

gaar klart af Engelens Ord: Tag og nedsvælg den!»

Inden jeg gaar videre, vil jeg henlede Deres Opnuerk-

somhed paa et andel Punkt. Idet Engelen træder frem med
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den oplukkede Bog, forkynder han, «at der ikke mere skal

gives Tid». Dette kunde tyde paa, at Bogens Indhold be-

skæftiger sig med Tid. Her maa vi selvfølgelig forstaa profe-

tisk Tid. Hvis jeg har Bet, maa der findes en Profeti i denne

Bog, som forer os helt ned mod denne Verdens Afslutning,

og som taler om en særskilt Begivenhed paa en bestemt Tid.

Vi skal nu se, om der findes en saadan Bog i Bibelen.

Daniels Bog og Johannes' Aabenbaring er profetiske

Boger, der begge løfter Fremtidens Slør og beskriver de kom-

mende Ting. Om Johannes' Aabenbaring læser vi i det 1ste

Kap. 1ste—3dje Vers: < Jesu Kristi Aabenbaring, som Gud
gav ham for at vise sine Tjenere, hvad der skal ske snart. . . .

Salig er den, som oplæser, og de, som hører Profetiens Ord og

bevarer det, som er skrevet i den; thi Tiden er nær.» Det,

der staar i denne Bog, har Herren ladet nedskrive «for at

vise sine Tjenere, hvad der skal ske snart». Saligprisnin-

gen: « Salig er den, som oplæser, og de, som hører Profe-

tiens Ord og bevarer det, som er skrevet i den; thi Tiden er

nær,» viser, at Bogens Indhold kan forstaas, og at de, der

gransker den, høster store Velsignelser.

Hvorledes kunde Herren tale saaledes, hvis denne Bog

kun indeholdt dunkle Ting, som ingen kunde forstaa? Selv-

følgelig kan vi ikke i vor egen Visdom forstaa disse Ting.

Men Kristus vil lige saa gerne aabne vort Blik for disse

Profetier, som da han paa Vejen til Emmaus oplod de to

Disciples Blik for de Profetier, der var skrevet om hans Li-

delse, Død og Opstandelse. Luk. 24, 25—27. 32.

Men Johannes' Aabenbaring er ikke en forseglet Bog.

«Og han siger til mig: Du skal ikke forsegle denne Bogs

Profetis Ord, thi Tiden er nær. » Aab. 22, 10. Det har der-

imod Daniels Bog været. I Dan. 12, 4 siger Engelen: Og du,

Daniel, luk til for Ordene og forsegl Bogen indtil Endens Tid;

mange skal søge ivrigt i den, og Kundskab skal blive mang-

foldig. » Her har vi altsaa Bogen!
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Daniels Bog indeholder profetiske Forudsigelser om
Tid, saaledes som det fremstilles i vor Tekst. Engelen med

den lille Bog erklærer jo, «at der ikke mere skal gives Tid».

Gaar vi over til Dan. 8de Kap., finder vi netop saadanne Ud-

tryk, som viser, at vi er paa det rigtige Spor. Efter at Daniel

har set det Syn, der omtales i Dan. 8, 1—14, søger han en

Forklaring. Gabriel faar Befaling om at forklare Synet. «Og

han kom hen, hvor jeg stod, og da han kom, blev jeg for-

færdet og faldt paa mit Ansigt; og han sagde til mig: Giv

Agt, du Menneskesøn! thi Synet gaar paa Endens Tid.»

Dan. 8, 17.

Det er ikke min Hensigt her at komme ind paa dette

interessante Syn — det skal vi betragte under et andet Fore-

drag — men jeg ønsker kun at henlede Deres Opmærksom-

hed paa visse Udtryk i Gabriels Tale. Det første, der møder

os, er disse Ord: <Giv Agt, du Menneskesøn! thi Synet gaar

paa Endens Tid.» Her staar vi altsaa over for et Syn, der

angaar Endens Tid, og for yderligere at bekræfte dette, sup-

plerer Engelen sine Udtryk. Han siger: «Se, jeg vil kund-

gøre dig, hvad der skal ske i Vredens sidste Tid; thi det gaar

paa Endens bestemte Tid.» 19de Vers.

Efter at Daniel senere hen har faaet Befaling om at for-

segle Bogen, hører han, at der bliver «sagt til den Mand, som

var iført de linnede Klæder, og som stod oven over Flodens

Vande: Hvor længe skal det vare med Enden paa disse un-

derfulde Ting? Og jeg hørte Manden, som var iført de lin-

nede Klæder, og som stod oven over Flodens Vande, og han

opløftede sin højre Haand og sin venstre Haand mod Him-

lene, og svor ved ham, som lever evindelig: Igennem een

Tid, Tider og en halv Tid, og naar det hellige Folks Magt

fuldstændig er knust, skal alle disse Ting fuldendes ». Dan.

12, 5—7. Jævnfør Aab. 10, 1—7, og der kan ikke længer

være Tvivl om, at den lille Bog er Daniels Bog.

Herrens Veje er underfulde. Den samme Harmoni, der

præger alt hans Værk, præger ogsaa hans Ord. Ligesom
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C af Profetierne.

„Kundskab skal blive mangfoldig*
l)«n. /'.'. 'i.
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Planeterne følger de for dem beskikkede Baner med en ene-

staaende Nøjagtighed, saaledes følger Begivenhederne i den

Række og med den Nøjagtighed, som det profetiske Ord har

forudsagt. Gud forudsagde Israels Børns Trældom, længe før

Josef kom til Ægypten. Og han aabenbarede før Abraham,
hvor længe de skulde forblive der. 1 Mos. 15, 13— 16. Da Ti-

den var omme, sendte Herren Moses og Aron til Farao for at

udfri Israel. «Og det skete, da 430 Aar var til Ende, ja det

skete lige paa den samme Dag, da udgik alle Herrens Hære
af Ægyptens Land.» 2 Mos. 12, 41.

Gud havde ved Profeten Jeremias fastsat Israels Fan-

genskab i Babylon til 70 Aar. Jer. 25, 11. 12. Nebukadne-
zar belejrede og indtog Jerusalem i Aaret 606 f. Kr. (Dan.

1, 1), og trækker vi 70 Aar fra dette Tal, kommer vi ned til

Aaret 536 f. Kr. I Aaret 538 f. Kr. begyndte Daniel, paavir-

ket af Guds Aand, at granske denne Profeti, og idet han
lagde Mærke til, at Tiden nærmede sig, da Israel skulde

komme tilbage til Jerusalem, søgte han Gud paa en særskilt

Maade. Dan. 9, 1—3. Og hvad sker? Jo, Herrens Engel

paavirker « Persiens Riges Fyrste » (Dan. 10, 13), Kyrus, saa

at denne i 536 udstedte en Befaling, der gav Jøderne Frihed

til at rejse tilbage til Jerusalem. Esra 1, 1—5.

Døberen Johannes vidste, at hans Budskab var bygget

paa en bestemt Profeti. Frejdigt kunde han sige: « Jeg er en

Rost af en, som raaber i Ørkenen: Jævn Herrens Vej, som
Profeten Esaias har sagt.» Joh. 1, 23. Og hvilken Kraft lig-

ger der ikke i de Ord, Frelseren udtalte hin Sabbatsdag i

Synagogen i Nazareth, da han læste den interessante Profeti

i Es. 61, 1 og tilføjede: < I Dag er dette Skriftord gaaet i Op-

fyldelse for eders Øren.» Luk. 4, 21. Hans Ord trængte dybt

ind i Hjerterne, og Tilhørerne < undrede sig over de livsalige

Ord, som udgik af hans Mund». At de senere hen, da de fik

at vide, at han var « Josefs Søn», ringeagtede ham, viser,

hvoriedes (let menneskelige Sind lader sig lede af Mennesker

i Stedet for af den Ilelligaand.
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Vi har nu set, hvor nøje Daniels Bog svarer til den lille

Bog i Engelens Haand. Ved Endens Tid skal de Syner,

der vedrorer Endens bestemte Tid» granskes paa samme
Maade, som de Profetier, der gjaldt det babyloniske Fangen-

skab, Døberen Johannes, Messias m. fl., blev gransket.

Er nu dette gaaet i Opfyldelse? At vi lever i den Tid,

der her betegnes som Endens Tid >, derom er vistnok de

Gutenbergs Bpgtrykkerpresse. Paa demie Presse blev den første trykte
Bibel fremstillet. Aar /'/.Vi ef.Kr.

fleste af os enige. For ovrigt vil de kommende Foredrag

yderligere bekræfte dette. Den bestemte Tid, Daniels Bog

sigter til, er ikke Kristi Genkomst eller Verdens Undergang,

men derimod en bestemt Tid, da en vis Begivenhed ved

«Endens Tid* vil finde Sted,

Daniels Bog har været som en lukket Bog: men nu gran-

sker mange oprigtige Kristne denne Bog, og mange glæder

sig over de underfulde Sandheder, som lindes deri. Der er

en Længsel lil Stede hos Menneskene efter at faa at vide,

hvad Enden paa de frygtelige Tilstande, der nu hersker i

Verden, skal blive.
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Vor Tekst saavel som Dan. 12, 4 viser, at dette vil blive

forkyndt i alle Lande, og at mange vil interessere sig derfor.

Men Engelens Ord, «at der ikke mere skal gives Tid», viser

endvidere, at det bliver det sidste Naadens Kald til Jordens

Beboere. Under dette Budskab, der altsaa bliver det sidste

Vækkelsesbudskab, Herren sender os, skal Guds skjulte

Raad fuldbyrdes og Naadetiden afsluttes.

Paulus siger: «Thi idet Herren opgør Regnskab og af-

slutter det i Hast, vil han fuldbyrde det paa Jorden. » Rom.

9, 28. Og videre: « Jeg Herren, jeg vil lade det hastelig ske

i sin Tid.» Es. 60, 22. Disse Skriftsteder viser, at der kom-

mer en Tid, da Herrens Værk vil blive afsluttet i Hast.

Hvorledes dette sker, ses bedst af Engelens Ord til Daniel:

«Og du, Daniel, luk til for Ordene, og forsegl Bogen indtil

Endens Tid; mange skal søge ivrigt i den, og Kundskab skal

blive mangfoldig.

»

(Kundskab skal blive mangfoldig.« Da Engelen med-

delte Daniel, at Bogen skulde være forseglet « indtil Endens

Tid», laa vor oplyste Tid med alle dens moderne Opfindelser

aaben for hans Blik. De vældige Fremskridt paa Kommu-
nikationsmidlernes Omraade, som horer vor Tid til, sætter

os i Stand til at udføre en verdensomfattende Virksomhed i

Løbet af kort Tid. Vi behøver kun at gaa tilbage et Hun-

drede Aar i Tiden for at finde saa at sige de samme Befor-

dringsmidler som for omkring to Tusinde Aar siden. Men
hvorledes forholder det sig nu? Man pløjer Havets Bølger

og farer hen over Skinnerne med en Hurtighed, der vilde

have forbavset for ikke at sige forskrækket vore Forfædre.

Vort fortræffelige Postvæsen sætter os i Stand til at sende

Breve saavel som Tryksager til alle Verdensdele i meget kort

Tid. Telegrammerne farer af Sted med Lynets Hurtighed

og bringer Bud til fjerne Lande. Ved Hjælp al den traadløse

Telegraf kan man sende sine Meddelelser gennem Luften.

Og Flyvemaskinerne begynder at indtage en fremskudt Plads

i Befordringsmidlernes Rækker. Alle de mange Opfindelser,
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som vor Tid kan opvise, men som jeg af Mangel paa Tid

ikke kan omtale, bekræfter yderligere Engelens Ord: Kund-

skab skal blive mangfoldig.

Franklins Bogtrykkerpresse
7o Mænd kunde højst tage 230

Aftryk i Timen.

For ca. 60 Aar siden udtalte Fr. Hammerich (Professor

i Kirkehistorie) sig paa dette Punkt bl. a.:

«Og ved alle vor Tids Opdagelser, der paa en hidtil uhart
.

Maade
ug e

. ,. . aA Tpiporiflinier 02 Dampskibshnier
nærmer Folkene til hinanden, ved lelegrat.nu. og '

og dristige rejsende, der aabner Adgangen td hermetisk tillukkede E8 ne,
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beredes jo tillige Herren en Vej: naar hans Time saa kommer, kan det

ske i en Hast, hvad der ellers vilde kræve Aarhundreder, og den vil,

den maa komme, det glade Budskah skal forkyndes over al Verden

til et Vidnesbyrd. Kirkehistoriske Foredrag* — Fr. Hammerich. —
Side 19.

Med hvilken Fart kan ikke Herrens Sandhed blive for-

kyndt i alle Lande — selv i de mørke Hedningelande! Der

anlægges Jernbaner overalt. Der er al Udsigt til, at man i

en nær Fremtid kan rejse gennem Afrika, fra Nord til Syd

og fra Øst til Vest, med Jernbane. For et Hundrede Aar

siden tog det vore Forfædre flere Maaneder at rejse til Ame-
rika: nu rejser vi dertil i Lobet af nogle Dage; en Rejse

Jorden rundt tager kun nogle faa Uger. Vi kan rejse fra

København til Stockholm i Lobet af en Nat. Afstanden er

godt 600 Km. Men Amerikanerne slaar Rekorden. Hvis

man sætter sig ind i den saakaldte flyvende Ekspres », der

afgaar fra New-York Kl. 3,30 Efterm., vil man kunne være

i Chicago den folgende Morgen Kl. 9. Her er Afstanden

1600 Km.
Der kan ikke være Tvivl om, at Gud har sorget for, at

alle disse moderne Samfærdselsmidler er blevet udviklet i

den Grad, som sket er, for at han kan tage dem i sin Tje-

neste, naar Tiden kommer, at hans Ord skal opfyldes i Hast.

Den vældige Engel staar med den ene Fod paa Havet og den

anden paa Jorden. Ingen kan standse Guds Værk; det gaar

sin Sejrsgang — dog «ikke ved Magt og ikke ved Styrke, men
ved min Aand, siger den Herre Zebaoth». Sak. 4, 6.

Daniels Bog vil blive lukket op — det vil sige, vor Op-

mærksomhed vil blive henledt paa de Profetier, der gælder

I-Julens Tid». Saa interesseret er Gud i os, og saa højt el-

sker hun os, at han har ladet disse Ting nedtegne, for at vi

kan vide. hvad der snart skal ske. Burde vi ikke med Ære-

trygt og med Hjertet oploftet i Tak til Gud læse og give Agt

paa hans Ord.'

Naar vi i de følgende Foredrag skal betragte nogle af

de interessante Ting, Herren har aabenbaret for os i denne
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Bog, sker det med et inderligt Ønske om, at Herrens Aand
maa være til Stede og vejlede os. Daniel var en Bønnens

Mand. Hans Bog blev skrevet under Bøn. Medmindre Gud
faar Lov til at lede vore Sind og Tanker, vil disse herlige

Sandheder kun naa vore Øren, men ikke vore Hjerter.

«Og han sagde: Gaa bort, Daniel! thi Ordene skal

være tillukket og forseglet indtil Endens Tid. Mange skal

rense sig og to sig hvide og lutre sig, men de ugudelige skal

handle ugudeligt, og ingen af de ugudelige skal forstaa det:

men de forstandige skal forstaa det.» Dan. 12, 9. 10.

Herren give, at vor Lod maa være iblandt de forstan-

diges Rækker!



TALENDE VIDNESBYRD
INTERESSANTE PROFETISKE VEJMÆRKER, DER VISER

OS, HVOR VI BEFINDER OS I DENNE VERDENS
HISTORIE, OG HVAD DER SNART SKAL SKE.

OG DES mere stadfæstet har vi det profetiske Ord, hvilket I gor

vel i at agte paa som paa et Lys, der skinner paa et mørkt

Sted, indtil Dagen bryder frem. og Morgenstjernen oprinder i

eders Hjerter, idet I fornemmelig mærker eder dette, at ingen Profeti

i Skriften beror paa egen Tydning. Thi aldrig er nogen Profeti blevet

fremført ved et Menneskes Vilje; men drevne af den Helligaand talte

bellige Guds Mænd. > 2 Pet. 1. 19—21.

Det profetiske Ord forudsiger kommende Begivenheder

— løfter Fremtidens Slør. Derigennem har Herren forud-

sagt de store Omvæltninger (baade paa det religiøse og poli-

tiske Omraade), der fra Tid til anden har fundet Sted.

Stormagters Opkomst, Udvikling og Undergang er blevet

forudsagt, og Guds Børn er blevet advaret om kommende

Ulykker. Som vi har set under Emnet « Tidens Tegn», for-

udsagde Jesus Jerusalems Ødelæggelse og underviste Discip-

lene om, hvorledes og naar de skulde fly. Vor Frelsers For-

maning: Den, som læser det, han give Agt!» (Matt. 24, 15),

indskærper Nødvendigheden af at granske det profetiske

Ord. «Thi den Herre, Herre gor ikke noget, uden at han

har aabenbaret sin Hemmelighed for sine Tjenere. Profe-

terne.« Amos 3, 7.

Jesus søgte ofte at henlede Disciplenes Opmærksomhed

paa dét profetiske Ord. særlig den Del, der forudsagde hans

8
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Lidelse, Død og Opstandelse. Disciplene udviste imidlertid

kun ringe Interesse for disse Ting. De elskede Kristus og

troede paa ham (Matt. 16, 16; Joh. 17, 8; 21, 15—17) og

havde forladt alt for at følge ham (Matt. 19, 27) ; men det

profetiske Ord interesserede de sig ikke synderligt for. De
forstod endnu ikke dets store Betydning.

Ved en vis Lejlighed tog Jesus «de tolv til sig og sagde

til dem: «Se, vi drager op til Jerusalem, og alle Ting, som
er skrevet ved Profeterne, skal fuldbyrdes paa Menneske-

sønnen. ». . . . Og de fattede intet deraf, og dette Ord var

skjult for dem, og de forstod ikke det, som blev sagt». Luk.

18,31—34. Markus antyder, hvad det egentlig var, som
hindrede Disciplene i at forstaa Herrens Tale: < De havde

talt med hverandre paa Vejen, om hvem der var den største.

»

Mark. 9, 33. 34. Deres Sind var saa optaget af mindre væ-

sentlige Ting, at de forsømte de vigtigere. Vi staar i samme
Fare. Vi har saa travlt med at spise, drikke, købe, sælge,

plante og bygge, at vi ikke tager tilstrækkelig Tid til Bøn
og Læsning af Herrens Ord. Læs Luk. 17, 26—30.

Følgen af Disciplenes Ligegyldighed over for Profetierne

udeblev ikke. Da Jesus den sidste Aften citerede Sakarias'

Profeti: «I skal alle forarges paa mig i denne Nat: thi der er

skrevet: Jeg skal slaa Hyrden, og Hjordens Faar skal ad-

spredes* (Sak. 13, 7), og anvendte denne paa dem og ham,

forstod de ikke, hvad han sagde. Peter gik endogsaa saa

vidt, at han dristede sig til at sige: «Om jeg end skulde dø

med dig; vil jeg ingenlunde fornægte dig. Ligesaa sagde

ogsaa alle Disciplene. » Matt. 26, 35. Men det gik alligevel

her, som det altid gaar: det profetiske Ord fik Ret; «de for-

lod ham alle og flyede ». Ja Peter bandede endogsaa paa, at

han ikke kendte Jesus. Mark. 14, 50. 71.

Naar Peter derfor i vor Tekst formaner os til at give

Agt paa det profetiske Ord, taler han af Erfaring. Havde

han og de øvrige Disciple fulgt dette Raad, vilde de have

kæmpet i Bøn hin Nat i Urtegaarden i Strdet for at lægge
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sig til at sove. Og Jesu Ord til to af Disciplene, den Dag han

opstod: «0 I uforstandige og senhjertede til at tro paa alt

det, som Profeterne har talt» (Luk. 24, 25), rummer en skarp

Irettesættelse til de Kristne, der ikke interesserer sig for det

profetiske Ord.

I de ti Dage, der gik forud for Pinsefestens Dag, gran-

skede Disciplene flittigt Profetierne. Judas' Skæbne, samt

hvad der burde gøres for at erstatte det Tab, deres Rækker

ved hans Bortgang havde lidt, var forudsagt ved David.

Peter fandt disse Skriftsteder og henledte de øvrige Discip-

les Opmærksomhed derpaa. Han sagde: «I Mænd, Brødre!

det Skriftens Ord burde opfyldes, som den Helligaand forud

havde talt ved Davids Mund om Judas, der blev Vejleder

for dem, som greb Jesus. . . . Thi der er skrevet i Salmernes

Bog: «Hans Bolig blive øde, og der være ingen, som bor i

den,» og: «Lad en anden faa hans Tilsynsgerning. » » Ap. G.

1, 16^26.

Saa kommer vi til Pinsefestens Dag. Paa hvilken Del

af den hellige Skrift bygger Peter sin Tale? Med den aller-

største Interesse og Opmærksomhed lytter den store For-

samling til Apostelens Ord, idet han kæder det ene Skrift-

sted til det andet, begyndende med Profeten Joels Profeti

for siden at gaa over til Davids. Punkt for Punkt beviser

han ud fra det profetiske Ord, at Jesus er Messias, og at

den Kraft, der den Dag i et saa rigt Maal hvilede over den

lille Discipelskare, kun var en Opfyldelse af de profetiske

Forudsigelser. Det, den store Forsamling saa og hørte den

Dag, havde Profeten Joel for Aarhundreder siden forudsagt.

Ap. G. 2det Kap.

Det profetiske Ord er for de Kristne, hvad Fyrtaarnet

og Kompasset er for de søfarende. Vi kan ganske vist ikke

sejle hen over de store Vande paa et Kompas: men vi tør

heller ikke rejse uden Kompas. Vi kan ikke gaa til Himlen

paa det profetiske Ord alene; men vi kan heller ikke und-

være det.
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Profetiske Vejmærker.

Den Del af det profetiske Ord, vi særlig skal dvæle ved

her, er Dan. 7de Kap. Dette Kapitel fører os ned til den

Tid, da Herlighedens Rige begynder; thi i det 27de Vers læ-

ser vi: «Men Riget og Herredømmet og Rigernes Magt un-

der al Himlen skal gives til et Folk af den Højestes hellige;

hans Rige er et evigt Rige, og alle Herredømmer skal tjene

og lyde ham.»

De første 14 Vers beskriver de fire store Dyr Profeten

saa komme op af Havet. Synet gjorde et dybt Indtryk paa

ham, men han forstod det ikke. Bedrøvet og forfærdet hen-

vendte han sig «til een af dem, som stod der, for at søge Vis-

hed af ham om alt dette; og,» siger Daniel, «han sagde

mig det og kundgjorde mig Udtydningen paa Tingene.

»

16de Vers.

Den, til hvem Daniel henvendte sig om Oplysning, har

sikkert været en Engel. Denne siger: « Disse store Dyr, af

hvilke der er fire, betyder, at fire Konger skal opstaa af

Jorden » (17de Vers); og for yderligere at forklare Udtryk-

ket «fire Konger» giver Engelen en nøjere Beskrivelse: Han
sagde saaledes: Det fjerde Dyr betyder, at der skal være et

fjerde Rige paa Jorden. » 23de Vers. Men naar den fjerde

Konge i det 17de Vers, paa hvilken det fjerde Dyr er et Sym-

bol, betegner «et fjerde Rige paa Jorden », maa de første tre

Konger, paa hvilke de tre første Dyr er Symboler, ogsaa

betegne tre Riger. Dette er saa indlysende, at en yderligere

Paavisning deraf er overflødig. Der kan ikke blive Tale om
«et fjerde Rige», medmindre der før har været tre.

Inden vi gaar videre, skal jeg kortelig henvise til Nebu-

kadnezars Drøm. Denne angik, hvad der skulde ske i Frem-

tiden. Daniel sagde til Kongen: «Men der er en Gud i Him-

len, som aabenbarer hemmelige Ting, han har kundgjort

Kong Nebukadnezar, hvad der skul ske i de sidste Dage.»

Dan. 2,28.
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Efter at Daniel har fortalt Kongen Drommen, gaar han

over til Udtydningen. Nehukadnezar er Guldhovedet »*

38te Vers. Derefter beskriver han de tre andre Riger, som
skulde folge efter (39te—43de Vers), og fører os i det 44de

Vers ned til Tiden for Guds evige Riges Oprettelse. Der

kan ikke være Tvivl om, at de fire Riger, der beskrives i

Dan. 2det Kap., er de samme, som omtales i det 7de Kap.

I denne Anledning skal jeg henvise til Sognepræst Chr. H.

Kalkars Bibeloversættelse med Forklaring - - København

1847. Vi læser under Dan. 7de Kap.:

«Med dette Kapitel begynder Profetens Syner af Fremtiden. Han

ser her fire efter hverandre opstaaende Riger, under Billedet af Dyre-

skikkelser. . . . Indholdet er altsaa omtrent det samme som det. der

laa i Nebukadnezars Drøm i 2det Kapitel, li Profeten opskrev baade

Drommen og bekendtgjorde den mundtlig. 2) Havet oprøres som For-

hud paa, hvad der vilde fremstaa deraf. 3) Det oprørte Hav er et Sind-

billede paa Verdensbegivenhedernes forvirrede Skueplads. -1) Loven,

Symbol paa det kaldæiske Monarki, det der i 2det Kapitel betegnedes

ved Kolossens Guldhoved. Ørnevingerne betegner dets hurtige Udbre-

delse og Erobringer i Begyndelsen, men den følgende Forandring, Pro-

feten bemærker med Dyret, antyder, at det siden kun blev et ganske

almindeligt Rige. 5) Bjørnen, det medisk-persiske Rige; «rejst mod
en Side» betegner, at det havde indtaget en Stilling til at springe frem

til Angreb; efter en anden Oversættelse: «Det stod rejst ved en Side ,

enten saaledes, at det i Synet stod afsides, eller med Hensyn til Rigets

Beliggenhed. De tre Ribhen forklarer man om dets tre Hovedprovin-

ser: Medien, Persien og Babylonien. Andre oversætter: Med tre Hug-

getænder i Munden. De sidste Ord i Verset hentyder til Ødelæggelsen,

det skulde anrette. 6) Parderen, det makedonisk-græske Rige; Vingerne

betegner den Hurtighed, hvormed det udbredte sig. og Tallet fire med
Hensyn til de fire Hoveder. Disse fire Hoveder betegner Rigets fire

Dele. og de forklares almindelig ved de fire Lande, i hvilke Alexanders

Feltherrer efter hans Død delte Monarkiet imellem sig. 7—8) Det

fjerde Dyr, Billede paa det fjerde Rige, der skulde være saa ødelæg-

gende; de ti Horn betegner efter 24de Vers dets ti Konger, og det sidste

Horn. der nedtrykte tre for at komme op, er en Konge, i hvem Ugude-

ligheden og Formasteliglieden naar sit højeste Trin. og til hvis Udryd-

delse Dommen sættes. Den almindelige Mening fra den gamle Kirke

tyder dette, efter Anvendelsen i Aab. 13, 1—8, om Romerriget.
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Udtrykkene «de fire Vejr . . . brød frem paa det store

Hav», og «der opsteg fire store Dyr af Havet », er ogsaa bil-

ledlige. Vinde og Stormvejr er symbolske Udtryk for Strid

eller Krige. Jer. 25, 30—33. Hav eller «Vande» betegner

Folk og Riger. Aab. 17, 15.

Disse fire Verdensriger — Babylon, Medien-Persien,

Grækenland og Romerriget — erobrede deres Lande og Ver-

densmagt ved Sværdet, og det ene Rige byggede sin Magt

paa det andets Ruiner. Jeremias sammenligner Kaldæerne

(Babylonierne) med en Løve: «En Løve er steget op fra sine

tætte Buske, og Folkenes Ødelægger er uddraget, han er ud-

gangen fra sit Sted for at gøre dit Land til en Ødelæggelse.

»

Jer. 4, 7. Om Kaldæernes Tog imod Jerusalem siger Profe-

ten: «Et skarpt Vejr paa de nøgne Høje ... et fuldt Vejr

fra dem kommer imod mig. . . . Se, han trækker op som
Skyerne, og hans Vogne er som Hvirvelvinden, hans Heste

er lettere end Ørne: ve os! thi vi er ødelagte.» Jer. 4, 11

—

13. Læs endvidere Ez. 17, 3. 12.

Historien bekræfter Profetiens Nøjagtighed angaaende

disse Verdensriger. Guldet som vort fineste Metal og Løven

som Dyrenes Konge er passende Sindbilleder paa det mæg-
tige babyloniske Rige. Fra Historien kender vi den store

Stad Babylon med det prægtige Tempel og de hængende

Haver. Disse Herligheder skulde forsvinde; Løvens Ørne-

vinger skulde afrives, og dens Hjerte eller Mod skulde om-

byttes med «et Menneskehjerte*.

I Aaret 538 f. Kr. kunde Kong Kyrus i Spidsen for sin

Perserhær indtage den store Stad. Det ansaas for en Umu-
lighed at belejre og indtage Staden; men det profetiske Ord

havde ikke alene forudsagt dens Ødelæggelse, men ogsaa

hvorledes denne skulde indtræffe. Herren vilde holde

Porte oplukkede » for Kyrus, ikke for Kyrus' Skyld, men for

sit Folks Skyld. «Paa det de fra Solens Opgang og fra dens

Nedgang skal vide, at der er ingen uden jeg; jeg er Herren

og ingen ydermere.* Es. 45, 1—0.
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Ved Jeremias forudsagde Herren, at «de vældige i Ba-

bel lod af at stride, de blev i Befæstningerne, deres Styrke

svandt bort»: og videre: < Jeg vil gøre dem et Gæstebud, naar

de er blevet hede, og jeg vil gøre dem drukne, paa det de

skal fryde sig: men de skal sove den evige Søvn og ikke

opvaagne, siger Herren. » Jer. 51, 30. 39. Saaledes gik det

ogsaa til. Under Krigen trak Babylonierne sig tilbage til

Staden Babylon. Kyrus overrumplede dem en Nat, da de

var samlet til en stor Fest. Det var under denne Fest, at

Kong Belsazar lod hente de hellige Kar, som Nebukadnezar

havde taget i Jerusalem, og drak Vin af dem. I deres Be-

ruselse havde Babylonierne glemt at lukke Portene paa begge

Sider af Eufratfloden, som gik igennem Staden. Herrens

Ord ved Esaias — at « holde Porte oplukkede » — over 100

Aar, før Kyrus blev født, fik saaledes en bogstavelig Opfyl-

delse. Da Portene stod aabne, var det en let Sag for Per-

serne at trænge ind i Staden, medens Babylonierne holdt

Fest. Kyrus indtog Staden og dræbte Belsazar.

Medien-Persien udgør saaledes det andet af de fire Ver-

densriger, som omtales i Dan. 2det og 7de Kap., og som frem-

stilles henholdsvis ved Brystet og Armene og ved Bjørnen.

Dette Rige var forskelligt fra det første, hvad der ogsaa stem-

mer overens med Profetens Ord, at det ene skulde være

(anderledes end det andet». Dan. 7, 3. Men det blev et

stort Rige, og det blev det Redskab i Herrens Haand, med
hvilket han straffede Babylon.

Jeremias havde profeteret: « Skærp Pilene, samle Tallet

af Skjolde fuldt: Herren har opvakt Mediens Kongers Aand:

thi hans Tanke mod Babel staar til at ødelægge den; thi det

er Herrens Hævn, Hævnen for hans Tempel. » Jer. 51,11.

Ingen kan undertrykke eller forurette Guds Børn og slippe

uskadt fra det. Herren har ofte straffet Konger for sit

Folks Skyld. Sal. 105, 12—15. Babylon maatte lide samme
Skæbne, som Jerusalem led, da denne blev indtaget af Kong

Nebukadnezar.
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Derefter saa jeg, og se, et andet Dyr, ligt en Parder,

og det havde fire Vinger som af en Fugl paa sin Ryg; og

dette Dyr havde fire Hoveder, og der blev givet det Magt.»

Dan. 7, 6. Parderen fremstiller ligesom Kobberet i Metal-

billedet det tredje Rige, som skulde opstaa. Det Rige, der

besejrede og overvandt Medien-Persien, maa altsaa være det

tredje, og da det nu er en historisk Kendsgerning, at Græ-

kenland besejrede Mederne og Perserne og byggede et Ver-

densrige paa deres Lands Ruiner, behøver jeg ikke at sige

meget om det tredje Rige. Historien beretter, hvorledes

Alexander i Spidsen for sin lille Hær i Aaret 334 f. Kr. gik

over Floden Granikus og vandt en glimrende Sejr over den

store Perserhær. Det næste Hovedslag stod ved Issus. Her

led Darius atter et stort Nederlag, og det samme gælder det

sidste Hovedslag i Aaret 331 f. Kr. ved Gaugamela.

Grækenland blev et Verdensrige. De fire Vinger paa

Parderens Ryg er særlig betegnende for den Hurtighed, hvor-

med Alexander besejrede alle sine Modstandere. De fire

Hoveder kan passende betegne de Riger, hvori dette Rige

blev delt.

« Derefter saa jeg i Nattesynerne, og se, et fjerde Dyr,

frygteligt og forfærdeligt og meget stærkt, og det havde store

Jerntænder, det aad og knuste og nedtraadte det overblevne

med sine Fødder; og det var anderledes end alle de Dyr, som
havde været før det, og det havde ti Horn.» Dan. 7, 7. Det

fjerde Rige skulde være stærkt som Jernet og knuse alle de

andre Riger. Dan. 2, 40. Det samme siges om dette Dyr.

«Det fjerde Dyr betyder, at der skal være et fjerde Rige paa

Jorden, som skal blive anderledes end alle Rigerne; og det

skal opæde al Jorden og søndertræde den og knuse den.»

Dan. 7, 23. Det fjerde Dyr «var anderledes end alle de an-

dre». 19de og 23de Vers. Intet naturligt Dyr kunde tjene

som Symbol paa det fjerde Rige.

Babylon var et mægtigt Rige, Medien-Persien blev et

stort Rige, og Grækenland tiltrak sig stor Opmærksomhed
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og spillede i flere Henseender en særlig stor Rolle; men det

fjerde Rige blev anderledes end disse. De tre første Rigers

Bestaaen var forholdsvis kort, og dette gælder da særlig det

andet og tredje, men det fjerde Rige er stærkt som Jernet.

Det er det sidste i Rækken, og med det afsluttes denne Ver-

dens Historie.

Intet andet Verdensrige svarer til det fjerde Dyrs bil-

ledlige Kendetegn end Rom. Og betragter man Romerri-

gets Opkomst, Udvikling og Sønderdeling i Lyset af denne

Profeti, ser man straks, at Forudsigelsen har faaet den nøj-

agtigste Opfyldelse. Romerrigets Magt har været særlig stor,

ingen har kunnet bestaa for det. Stærkt som Jernet har det

trodset og besejret al Modstand. Dets Grusomhed overgaar

de foregaaende Rigers, og Udtrykket: «det aad og knuste

og nedtraadte», passer derfor træffende paa dette Rige.

«Og det havde ti Horn.» 7de Vers. Herom siger Enge-

len: «Men de ti Horn betyder, at der af samme Rige skal

opstaa ti Konger. » 24de Vers. Naar Udtrykket «fire Konger»

i det 17de Vers betegner fire Riger, maa de «ti Konger » i det

24de Vers ogsaa betegne ti Riger, Dette passer altsammen

paa Romerriget, der under den store Folkevandring i det 4de

og 5te Aarhundrede blev delt i ti Riger. Ifølge Gibbons aner-

kendte Værk «The Decline and Fall of the Roman Empire*

ser Delingen saaledes ud: Alemannerne, Østgoterne, Vest-

goterne, Frankerne, Herulerne, Vandalerne, Sveverne, Bur-

gunderne, Longobarderne og Anglo-Sakserne.

Disse Riger har gennemgaaet Forandringer, idet nogle

er gaaet over i andre Folkeslag, medens andre har faaet nye

Navne. Men eet staar endnu fast: det er aldrig siden lykke-

des at samle dem igen. Angaaende Metalbilledets Fødder

og Tæer, der var en Blanding af Jern og Ler, bemærker

Daniel: «At du saa Jernet blandet med Leret, betyder, at

de skal blande sig ved Slægtskabsforbindelser, men dog ikke

indbyrdes holde sammen; se, ligesom Jernet ikke kan blan-

des med Leret. » Dan. 2, 43.
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Napoleons Planer gik en Gang ud paa at samle Rigerne,

og en Tid saa det virkelig ud til, at det skulde lykkes: men
det lykkedes ikke. Ægteskabsforbindelser inden for de euro-

pæiske Kongehuse har heller ikke formaaet at forhindre

Krigen. Rigerne vil forblive delt, indtil den Sten, vi læser

om i Dan. 2, 34. 35, knuser dem alle «paa een Gang».

De Vejmærker, som vi her har betragtet, fortæller, hvor

vi befinder os i denne Verdens Historie, og hvad vi gaar i

Mode. Vi har passeret Løven, Bjørnen, Parderen og det for-

færdelige Dyr. Det samme gælder Guldhovedet, Sølvet og

Kobberet og Jernet. Det fjerde Rige er blevet delt, og vi

lever nu «i disse Kongers Dage», da < Himlens Gud» skal

« oprette et Rige, som i al Evighed ikke skal forgaa», og da

Riget og Herredømmet og Rigernes Magt under al Himlen

skal gives til et Folk af den Højestes hellige; hans Rige er et

evigt Rige, og alle Herredømmer skal tjene og lyde ham>.

Dan. 2, 44: 7,27.

Vi staar lige foran denne store Begivenhed. Rejsen er

snart endt, den sidste Milepæl er passeret: det næste, vi vil

faa at se, er Kongen, naar han kommer i al sin Herlighed

for at genoprette det Paradis, vi tabte ved Syndefaldet.
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EN TRÆFFENDE OPFYLDELSE AF DAN. 7, 8. 21. 25.

JEG agtede nøje paa Hornene, og se, et andet lille Horn skød op

imellem dem, og tre af de forrige Horn blev oprykt for det; og

se, der var Øjne som Menneskeøjne paa dette Horn, og en Mund.

som talte store Ting.» Dan. 7, 8.

Daniel «agtede nøje paa Hornene«; og hvad saa han?

Hvad var det, der i særlig Grad tiltrak sig hans Opmærk-
somhed? Hvad bevirkede, at han var mere interesseret i

det fjerde Dyr og dets ti Horn end i de tre første Dyr?

Hvorfor var han ikke tilfreds med Engelens korte Forkla-

ring i det 17de og 18de Vers?

Daniel vilde « gerne have Vished angaaende det fjerde

Dyr, som var anderledes end alle de andre, ... og angaaende

de ti Horn, som var paa dets Hoved, samt det andet som
skød op, og for hvilket tre faldt ». 19de og 20de Vers. Som
vi allerede har set, er det fjerde Dyr et Sindbillede paa det

fjerde Rige, og de ti Horn betegner de ti Riger, hvori dette

Rige blev delt.

Saa kommer vi til det lille Horn, Daniel saa skyde op

imellem de ti, og for hvilket tre maatte vige. Det havde

«Øjne som Menneskeøjne» «og en Mund, som talte store

Ting». 8de Vers, Daniel « havde set, at samme Horn førte

Krig imod de hellige og fik Overhaand over dem». 21de Vers.

Dette Horn betegner en Magt, der «skal være anderledes

end de foregaaende og nedtrykke tre Konger >. 24de Vers.

At det nedtrykker« eller <; oprykker« tre af de ti Riger, vi-
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ser, hvilken politisk Magt og Indflydelse det skulde komme
i Besiddelse af. At det fører Krig imod de hellige », viser,

at det er en forfølgende Magt, der øver Vold mod Guds ud-

valgte. Og Engelens yderligere Forklaring i det 25de Vers:

< Og han skal tale Ord imod den Højeste og undertrykke

den Højestes hellige og tænke paa at forandre Tider og Lov,

og de skal gives i hans Haand indtil een Tid og Tider og en

halv Tid,» viser endvidere, at vi her har med en Magt at

gøre, der en Tid lang vil besidde politisk saavel som religiøs

Enevælde.

Paa hvilken Magt passer disse Kendetegn? Hvem har

opfyldt denne Profeti? I sin Kommentar til Dan. 7, 8 skri-

ver Dr. Adam Clarke:

«Et andet lille Horn. Iblandt protestantiske Forfattere anses

dette for at have Hensyn til Pavedømmet.«

- Som vi skal se, passer alle Kendetegnene paa Pavedøm-

met. Daniel siger, at det lille Horn havde «Øjne som Men-

neskeøjne» «og en Mund, som talte store Ting». Dan. 7, 8.

Den Dristighed og Snildhed, der udmærker Katolicismen,

svarer godt til Udtrykket: «Øjne som Menneskeøjne.» Man
har forstaaet at tage alle Midler i Brug, lægge sine Planer

og gennemføre dem, Maalet har været Magt — uindskræn-

ket Magt — til at herske over alle jordiske Biger, over hele

Jorden.

Den katolske Kirke kom gradvis i Besiddelse af sin

Magt. Først maatte Kirken og Staten forenes, og det tog

flere Hundrede Aar. Der var Hindringer, som maatte fjer-

nes, bl. a. maatte tre af de ti Riger ryddes af Vejen. Saa

længe Statsreligionen i Romerriget forblev rent hedensk,

kunde der ikke være Tale om, at Pavedømmet fik en Magt

som den, Profetien omtaler. Først da Kejser Konstantin

havde forenet Hedenskabet og Kristendommen, laa Vejen

aaben for Pavedømmets Magt og Vælde. Da Kejseren er-

farede, at det var til hans egen Fordel, gav han Kirken stor
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Indflydelse. Dette benyttede Biskopperne sig af og stillede

større Krav til den verdslige Arm, der stadig maatte give

efter for Kirkens Myndighed.

De ti Riger, hvori Romerriget blev delt, var ikke alle

ortodoks katolske; nogle af dem var endog bitre Modstan-

dere. Dette gælder særlig Hermerne, Vandalerne, Østgoterne,

Burgunderne og Vestgoterne. Disse Folkeslag vilde selvføl-

gelig ikke anerkende Paven som « Kongers og Fyrsters Fa-

der, Jordkredsens Styrer ». De maatte derfor enten vindes

for' den katolske Tro eller ogsaa ryddes af Vejen. Burgun-

derne og Vestgoterne gav omsider efter for Katolicismen, og

i Aaret 493 besejrede Theoderik Herulernes Konge Odoaker

og omstyrtede hans Rige. Siden gaar Herulerne over i andre

Folkeslag, og Navnet forsvinder af Historien.

I Aaret 534 slog og overvandt Kejser Justinians Hærfø-

rer Belisar Vandalerne i Afrika. Samme Aar gaar deres Rige

til Grunde, og de forsvinder. Et Par Aar senere rettede Be-

lisar sit Angreb mod Østgoterne. Medens Østgoternes Konge

Vitiges rustede sig til Kamp, drog Belisar ind i Rom i Aaret

536. Vitiges havde imidlertid samlet en Hær paa ca. 150,000

Mand og belejrede Rom, hvor Belisar neppe raadede over

5000 Mand. Alligevel lvkkedes det Belisar at holde ud, og

i Aaret 538 saa Vitiges sig nødsaget til at hæve Belejringen

og trække sig tilbage. Det følgende Aar (539) underkastede

Østgoterne sig Belisar. Disse Aarstal er taget fra Cantus

Verdenshistorie (dansk Udgave), 3. Bd., Side 45, 46. Efter

at Narses ca. 13 Aar senere fuldstændig knuste Østgoternes

Magt, forsvinder ogsaa de af Historien. Det sidste af disse

tre Riger bukkede saaledes under allerede i Aaret 538 ef. Kr.

„En Mund, som talte store Ting."

Den Magt, der omtales i vor Tekst, skulde i<de Ord

imod den Højeste. Har den katolske Kirke gjort det-

en katolsk Katekismus - Doctrinal Catechism udgivet

i New York 1876, læser vi:
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«Spørgsmaal: Hvilken Lære vedtog denne Kirkeforsamling (af-

holdt i Rom den 8de Decbr. 18691? Svar: Læren om Pavens Ufejl-

barhed; at naar Paven taler ex cathedra, det vil sige, naar han be-

stemmer en Tros- eller Sædelære, saa er han i Besiddelse af den Ufejl-

barhed, som vor Frelser skænkede Kirken. ...» — Side 170. (Ufejl-

barhedsdogmet blev vedtaget af nævnte Kirkeforsamling i 1870.

Og videre paa Side 234:

«Gud har givet Præsterne en Magt, som han ikke vilde give Eng-

lene eller Overenglene; jordiske Fyrster har Magt til at binde Legemet;

men Præstens Magt til at binde indbefatter ogsaa Sjælen. . . . Hvad
Præsten gør paa Jorden, det stadfæster Gud i Himlen, og Mesteren

bekræfter sine Tjeneres Dom.»

Naar Paven krones, siger den Kardinal, der sætter Tia

råen paa hans Hoved:

Modtag Tiaraen, prydet med de tre Kroner, og vid, at du er

Kongers og Fyrsters Fader, Jordkredsens Styrer, paa Jorden Vikar af

Jesus Kristus, hvem Ære og Herlighed tilhører i al Evighed.

»

Om Katolicismens Syn paa Præsteskabets Magt og Vælde

siger Liguori i sit Værk «Dignity and Duties of the Priest»

'Eugene Grimm's Edition) bl. a.:

«Vi bliver slaaet af Forundring, naar vi hører, at Gud adlød

Josvas Røst. . . . Men vor Forundring bør være endnu større, naar

vi finder, at Gud selv i Lydighed mod Præstens Ord — Hoc est corpus

meum [« dette er mit Legeme*] — nedstiger paa Alteret, at han kom-

mer, hvor som helst de tilkalder ham, og saa ofte de tilkalder ham,

og lægger sig i deres Hænder, selv om de saa skulde være hans Fjen-

der.* Side 26.

« Dersom Frelseren steg ned i en Kirke og sad i Skriftestolen for

at uddele Bodens Sakrament, og der i en anden Skriftestol sad en

Præst, saa vilde Jesus sige til enhver bodfærdig: Ego te absolvo [«Jeg

tilgiver dig»], og Præsten vilde ligeledes sige til enhver af sine bod-

færdige: Ego te absolvo, og de bodfærdige vilde have faaet samme
Forladelse hos dem begge.* « Præstens Værdighed overgaar ogsaa Eng-

lenes, der ligeledes viser deres Højagtelse for Præsteskabet, » sier St.

Gregor Nazianzen. «St. Frans af Assisi plejede at sige: »Hvis jeg mødte
en Engel og en Præst, saa vilde jeg først bøje Knæ for Præsten og

derpaa for Engelen. »» — Side 28, 31.
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««Lad Præsten,« siger St. Laurentius Justinian, « træde hen til Al-

teret som en anden Kristus.« ...» « Præsten indtager selve Frelserens

Plads, naar han ved at sige: Ego te absolvo, forlader Synd. ...» «« Præ-

sterne paahviler det,» siger St. Gregor, «at afgive den endelige Kendelse;

thi ifølge den Ret, som de har modtaget af Herren, kan de snart for-

lade og snart beholde Synder. » St. Clemens havde saaledes Grund

til at udtale, at Præsten saa at sige er en Gud paa Jorden. . . . Innocens

III har skrevet: «Det er i Sandhed ikke for meget at sige, at Præ-

sterne i Betragtning af deres Embedes Højhed er saa mange Guder.«

*

— Side 34, 36.

Mærk de forskellige Udtryk i disse Citater og læg Mærke

til, hvilket Hovmod, hvilken Gudsbespottelse og aandelig

Blindhed de vidner om. Men for yderligere at paavise,

hvorledes Pavedømmet ophøjer sig over Gud og Kristus,

læser jeg her følgende fra et andet katolsk Værk, « Glories of

Mary», ligeledes af St. Alphonsus Liguori:

«St. Ephrem siger, henvendt til den salige Jomfru: «Du er Syn-

deres eneste Talsmand og alle deres, som er uden Beskyttelse.« Og

derpaa hilser han hende med følgende Ord: «Hil dig, du Synderes

Tilflugt og Herberge! »» «Vi opnaar ofte hurtigere, hvad vi beder om,

ved at paakalde Marias Navn end ved at paakalde Jesu Navn. . . .»

Side 95, 112.

Hvor uholdbar og falsk Katolicismen i Grunden er, ser

man bedst ved paa den ene Side at anføre Guds Ord og paa

den anden Side Katolicismens Lære.

KATOLICISMEN. DEN HELLIGE SKRIFT.

1. «Da Kristus opfor til Himlen, 1. »Thi der een Gud, og ogsaa

overlod han sine Præster det een Mellemmand imellem Gud

Hverv at fylde hans Plads paa og Mennesker, Mennesket Kri-

Jorden som Midler mellem Gud stus Jesus.« 1 Tim. 2, 5.

og Menneskene, navnlig ved Al-

teret.« — «Dignity and Duties

of the Priest*, af Liguori, Side

34.

2. « Enhver, der beder om og ven- 2. «Hvad som helst I beder Fa-

ter at erholde Naade uden Ma- deren om, skal han give eder

rias Forbøn, forsøger at flyve i mit [Jesul Navn.« Joh. 16, 23.
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uden Vinger.» — « Glories of

Mary*, Side 144.

3. «Hvo som ikke paakalder dig. 3. «Thi hver den, som paakalder

o Frue [Maria], vil aldrig kom- Herrens Navn, skal blive frelst,

me til Himlen. » — Samme, Side Rom. 10, 13.

195.

4. «0 Frue, eftersom du er al Xaa- 4. «Og der er ikke Frelse i nogen

des Uddeler, og eftersom Frel- anden [end Jesus] ; thi der er

sen alene kan opnaaes igen- ikke noget andet Navn under

nem dig, saa er vor Frelse af- Himlen, givet iblandt Menne-

hængig af dig. . . . Der er in- sker. ved hvilket vi skal blive

gen, o helligste Maria, der kan frelst.« Ap. G. 4, 12.

kende Gud uden ved dig, in-

gen, som kan blive frelst eller

forløst uden ved dig.» — Sam-
me, Side 144, 145.

Disse to Modsætninger taler for sig selv: Afgørelsen er

ikke vanskelig at træffe. Vi skal nu gaa over til at betragte

det næste Kendetegn:

En forfølgende Magt.

«Jeg havde set, at samme Horn førte Krig imod de hel-

lige og fik Overhaand over dem.» «Og han skal . . . under-

trykke den Højestes hellige. » Dan. 7, 21. 25.

Som vi allerede har set, paastaar den katolske Kirke

at Paven er « Kongers og Fyrsters Fader, Jordkredsens Sty-

rer)) osv., det vil med andre Ord sige, at Paven er Kongers

Konge og Herrers Herre paa Jorden. Dette vaagede Kirken

ogsaa nøje over, saa længe den var i Besiddelse af sin verds-

lige Magt, og ve den Konge eller Fyrste, som nægtede at

vise Lydighed! Selvfølgelig benægter Katolikkerne dristigt

at have forfulgt og myrdet anderledes tænkende, idet de læg-

ger Skylden paa de verdslige Domstole, der maatte afsige

og udfore Straffedommene; men som det tydelig fremgaar

af Pavernes Dekreter, skete det paa den katolske Kirkes For-

langende. Den verdslige Magi var i Virkeligheden kun et

blindt Redskab, en Tjener, i Kirkens Haand.
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Vi har nu set, hvilken Vægt der i katolske Kredse til-

lægges Pavernes Bestemmelser og Afgørelser, og det kan der-

for være interessant og lærerigt at høre, hvad den aposto-

liske Stol lærer angaaende Kirkens og Statens Forhold til

« Kættere ». Vi læser:

»Kættere og de, som tager imod dem og begunstiger dem, er

bandlyste, og de, der dør i denne Synd, bør ikke begraves paa Kirke-

gaarden, ej heller bør der bedes for dem.» « Kættere, som nærer vrange
Meninger eller fremkommer med Vranglærdomme angaaende Kirkens

Sakramenter, er bandlyste, og den, der overtydes derom, skal, med-
mindre han vender om og afsværger sin Vildfarelse, afsættes, hvis han
er Klerk, og overgives til den verdslige Domstol, ved hvilken ogsaa
Lægmanden skal straffes.«

Som man ser, skal de saakaldte Kættere udelukkes af

Kirken og derefter straffes af «den verdslige Domstol«. Og
der skulde ikke meget til for at blive stemplet som Kætter.

Hør:

«Alle dem, som fordrister sig til at mene eller lære anderledes

om vor Herre Jesu Kristi Køds og Blods Sakramente eller om Daaben
eller om Syndsbekendelsen [Skriftemaalet], Ægteskabet eller øvrige

kirkelige Sakramenter, end den hellige romerske Kirke prædiker og
hævder . . ., — dem binder vi i det evige Bands Baand.»

Den verdslige Øvrighed maatte endogsaa aflægge Ed paa,

at den vilde forjage eller udrydde enhver Kætter, som Kir-

ken dømte. Vi læser:

«De verdslige Myndigheder, være sig vedvarende eller midlerti-

dige, er pligtige til at sværge at forjage alle Kættere, som er dømt af

Kirken, saa godt de kan; og den midlertidige Herre, som ikke renser

sit Land for Kættere, bandlyses. ... Vi bestemmer yderligere, at Gre-

ver, Baroner, Styrere og Stædernes Raadsherrer, og andre Stæders

Øvrighed i Overensstemmelse med Biskoppernes Paamindelse og efter

standvis at have aflagt Ed skal love, at de trofast og virksomt, naar
det bliver forlangt af dem. skal hjælpe Kirken mod Kættere og deres

medskyldige i god Tro i Overensstemmelse med deres Pligt og Evne
Vi bestemmer desuden, at de, som tror, tager imod, forsvarer og begun-
stiger Kættere, skal underkastes Bandlysning. . . . Hvis han tilfældig

optræder som Dommer, skal hans Dom ikke have nogen Betydning.

9
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ej heller skal Sager henføres til hans Afgørelse. Hvis han er Advokat,

skal hans Forsvar paa ingen Maade til tilstedes. Hvis han er Notar,

skal Dokumenter affattet af ham ingen Betydning have, men dømmes
sammen med Forfatteren.«

Den stakkels Kætter mister enhver Rettighed:

»Kætternes Gods skal konfiskeres, og paa Kirkens Jorder skal det

indgaa i Kirkens Kasse, paa Rigets Jorder i den verdslige Dommers
Kasse, og det sker, selv om de har Sønner af den katolske Tro. . . .

Xaar Forfatteren er dømt. dømmes hans Skrifter, Bøger og Værker. . . .

De, som er dømt for Kætteri, straffes gennem den verdslige Dommer.
. . . «De, som stod i Afhængighed til Kættere, skal løses fra ethvert

Baand.

»

Ingen har Ret til at tale en Kætters Sag:

»Advokater og Notarer, der begunstiger Kættere eller deres For-

svarer eller fører Sagen for dem, naar de har Proces, og skriver Doku-

menter for dem, gør sig skyldige i Ugerning og afsættes fra deres

Bestilling.

»

Kirken belønnede dem, der førte Krig mod Kættere, og

den jagede disse Mennesker, som man jager et vildt Dyr:

«De, som tager Korset til Kætternes Fordrivelse, nyder den For-

del, som man indrømmer dem, der tager Korset for at befri det hel-

lige Land.»

Disse Citater er hentet fra selve Kilden — Gregor IX' s

Dekretcder* I Pariserudgaven fra 1612), 5. Bog, 7. Titel. Naar

man betænker, hvad disse pavelige Bestemmelser virkelig

indeholder, og hvad de absolut maatte føre til, kan man
bedre forstaa Udtrykkene i Dan. 7, 21. 25. Og kan man
virkelig tænke sig noget mere afskyeligt end dette, at en

Kirke, som udgiver sig for at være den eneste saliggørende

Kirke paa Jorden, forfølger, piner, plager og myrder paa

den mest gruopvækkende Maade dem, der nægter at tro dens

La re, eller som tillader sig at have en anden Mening? Hvil

ken Modsætning til Kristi Lære: *Mit Rige er ikke af denne

\ erden. Var mit Rige af denne Verden, havde mine Tje-

nere stridt for, at jeg ikke var blevet overgivet til Jøderne.)
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Joh. 18, 36. Læs ogsaa Luk. 9, 54—56. Kristus brugte al-

drig Vold eller Magt, og i Stedet for at pine, plage eller

myrde udviste han Kærlighed; det samme har han befalet

sin Menighed at gøre. Malt. 5, 44. 45: Rom. 12, 17—21.

Dr. Ernst Schåfer (tysk luthersk Historiker) har under

sit fleraarige Ophold i Spanien sat sig grundigt ind i Inkvi-

sitionen og dens Historie. Han har i de spanske Arkiver

selv gennemlæst og afskrevet Protestanternes Processer for

den spanske Inkvisition, og disse har han offentliggjort i sit

fortræffelige Værk: <Beitrdge zur Geschichte des spanischen

Protestantismus und der Inkvisition im sechzehnten Jahr-

hundert. Nach den Originalakten in Madrid und Simancas

bearbeitet, Gutersloh 1902. » — 2det og 3dje Bind indeholder

alene Aktstykker. Disse Aktstykker er hentet fra de katol-

ske Arkiver, og Processerne er ført og nedskrevet af orto-

dokse Katolikker. Af Mangel paa Tid skal jeg kun læse een

Beretning, nemlig:

»Beretning over det, som er sket ved Auto i Valladolid. Søndag

den 21de Maj 1559, Dagen, da man fejrede den hellige Treenighedsfest,

foranstaltede man Auto paa 31 Kættere og Lutheranere paa Grund af

de Kætteranskuelser, som er nævnte nedenfor. . . . Dr. Augustin de

Cazalla havde og har i Tyskland læst i lutherske Kætteres Værker og

har lært og fulgt deres Liv og Sædvaner, og i Særdeleshed har han

lært og prædiket Ærkekætteren Martin Luthers Kætteri, og i mange

Aar har han fulgt og lært andre at følge denne Vej. . . . Man kvalte

og hrændte ham.) — III Bind, Side 3, 5.

Vi kommer saa til det tredje Tegn:

Tiden.

Engelen siger til Daniel, at den < Højestes hellige« og

Tider og Lov» skal « gives i hans Haand indtil een Tid og

Tider og en halv Tid >. Dan. 7, 25. Een Tid og Tider og en

halv Tid» er lig med eet Aar, to Aar og et halvt Aar — se

Anmærkningen under det 25de Vers i den norske Oversat

telse — altsaa tre og et halvt Aar eller 1260 Dage. Men da

det er profetisk Tid, der her er Tale om, Og da Herren siger
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«For hvert enkelt Aar sætter jeg dig en Dag» (Ez. 4, 6), man

disse 1260 Dage udgøre lige saa mange Aar — 1260 Aar.

Herom siger Dr. Clarke i sin Kommentar til Dan. 7, 25:

««Og tænke paa at forandre Tider og Lov:» anordne Faster og

Højtider: kanonisere Personer, som han bestemmer at kalde Helgener;

tilstaa Forladelse og Aflad for Synd; indføre nye Former for Guds-

dyrkelse, hvilke var fuldstændig ukendte i den kristne Menighed; nye

Trosartikler; nye Regler for Liv og Vandel; finde Behag i at omstøde

baade Guds og Menneskers Love. — Dodd.

« Indtil een Tid og Tider og en halv Tid.» I profetisk Tale beteg-

ner Tid eet Aar, og eet profetisk Aar har eet Aar for hver Dag. Tre og

et halvt Aar (hvor en Dag staar for et Aar, som i Kap. 9. 24) vil ud-

gøre 1260 Aar, dersom vi regner tredive Dage i hver Maaned, ligesom

Jøderne gør.

»

Pavedømmets Magt voksede gradvis, og der hengik en

længere Tid, inden den katolske Kirke fik den Magt, Dekre-

talerne omtaler. Først maatte enhver, der ikke godvilligt

bøjede sig for dens Magt, underkues eller knuses.

Som vi har set, mistede Østgoterne, som var det sidste

af de tre Riger, der skulde oprykkes, sin Magt 538 ef. Kr.

Lægger vi 1260 til 538, faar vi 1798. Denne Profeti fører os

altsaa ned til 1798 ef. Kr., til den Tid, da Engelen siger:

« Derefter skal Retten sættes, og man skal fratage ham hans

Magt for at ødelægge og tilintetgøre den indtil Enden.

»

Dan. 7, 26.

I den mørke Middelalder herskede Paven med Vold og

Magt, afsatte og indsatte Konger, lyste hele Lande i Band,

udstedte sine Dekreter, og de, der vovede at modstaa ham,

tugtede han med Sværd, Fængsel eller Dod. Han var i

Besiddelse af en saadan Magt og Indflydelse, at det menne-

skeligt set vilde have va-ret en ren Umulighed at fratage ham

den; og dog er det netop det, Herren siger skulde ske, og

som ogsaa gik i Opfyldelse, da den franske General Berthie*

i Aaret 1798 rykkede ind i Rom og tog Pave Pius VI til

Fange — en Begivenhed, der overalt vakte uhyre Opsigt.

ikke mindst i den katolske Verden.
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Over et Hundrede Aar er hengaaet siden den Tid, og

det er endnu aldrig lykkedes Paven at tilbageerobre sin

gamle Magt, skønt han hele Tiden har virket ihærdigt der-

for. I 1870 vedtog man Dogmet om Pavens Ufejlbarhed,

og Katolikkerne gør alt muligt for at vinde tilbage, hvad de

mistede i 1798. Men Guds Ord staar fast, og deri staar skre-

vet: Derefter [efter de 1260 profetiske Dage, der sluttede i

1798] skal Retten sættes, og man skal fratage ham hans Magt

for at ødelægge og tilintetgøre den indtil Enden.

»

Ingen kan fratage os noget, vi ikke har; denne Profeti

maa derfor gælde de Lande, over hvilke Paven udøvede sin

Magt i 1798. Det er i disse Lande, man skulde fratage ham
hans Magt for at ødelægge og tilintetgøre den indtil Enden».

Og hvor træffende er det ikke gaaet i Opfyldelse! Det er

længe, siden Kong Victor Emanuel ved Hjælp af sine Trop-

per fratog Paven den sidste Rest af verdslig Magt i Italien.

I Erankrig er det ikke gaaet bedre, og 1910 bragte Pave-

dømmet store og uoprettelige Nederlag i Spanien og Por-

tugal.

Derimod vinder Katolicismen Magt og Indflydelse i de

protestantiske Lande, navnlig i Amerika. Dette er let for-

staaeligt: thi Protestantismen har mistet sin gamle Kraft og

Styrke fra det 16de og 17de Aarhundrede, og Protestanterne

synes ikke længer at have en Forstaaelse af, hvad Katolicis-

men virkelig er; men det er meget lærerigt, at medens de

Lande, der i Aarhundreder har lidt under Pavedømmets

Tyranni og Valide, nu ryster dette Aag af sig, gaar Katolicis-

men frem i de Lande, hvor Befolkningen ikke af Erfaring

kender den katolske Kirke.

Men Engelen erklærer, at Riget og Herredømmet og

Rigernes Magt under al Himlen skal gives til et Eolk af den

Ile jestes hellige , og saa sandt som Gud har talt, vil dette

ske. Sandheden skal til sidst sejre over Satans Magt og over

alle lians Kunstgreb.

Maatte den ogsaa sejre i vore Hjerter!



DOMMENS DAG.
DE MED DOMMEN FORBUNDNE BEGIVENHEDER.

THI lian har fastsat en Dag, paa hvilken han vil domme Jorderige

med Retfærdighed ved en Mand, som han har heskikket dertil,

og dette Har han bevist for alle ved at oprejse ham fra de døde.»

Ap. G. 17.31.

Dommen og de Ting, som staar i Forbindelse dermed,

blev ogsaa aabenbaret for Daniel. Han siger: «Jeg blev ved

at se, indtil Stole blev sat frem, og den Gamle af Dage satte

sig; hans Klæder var hvide som Sne og Haaret paa hans

Hoved som ren Uld, hans Stol var Ildsluer, Hjulene der-

paa brændende Ild. En Strøm af Ild brød frem og gik ud

fra ham; tusinde Gange tusinde tjente ham, og ti Tusinde

Gange ti Tusinde stod for ham; Retten blev sat og Bøgerne

opladt. » Dan. 7,9. 10.

I det Ilte Vers beskrives den næste Begivenhed i den

Rækkefølge, som disse Ting i dette Syn bliver fremstillet

for Daniel. Vi læser: «Da saa jeg til, fordi man havde hørt

de store Ord, som Hornet havde talt: jeg saa til, indtil Dyret

blev ihjelslaget, og dets Legeme lagt øde og givet hen til at

brændes i Ilden. » Det fjerde Rige bliver først omstyrtet ved

Jesu herlige Aabenbarelse: da dræber Herren den ugu-

delige med sine Læbers Aande» (Es. 11,4) - eller < med

Lueild». 2Thess. 1,8. Først da bliver Dyrets « Legeme lagt

ode og givet hen til at brændes i Ilden ».

Dan. 7, 13. 14 henviser til Kristi Genkomst. Daniel ser

en som en Menneskens Søn» komme med Himlens Skyer
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hen til den Gamle af Dage», af hvem han modtager Riget.

Den «Menneskens Søn», som omtales her, maa være iden-

tisk med den, Johannes beskriver i Aab. 14, 14: «Og jeg saa,

og se, en hvid Sky, og paa Skyen sad der en lig en Menne-
skesøn med en Guldkrone paa sit Hoved og en skarp Segl

i sin Haand.»

I Stedet for Ordet «Ret» i Dan. 7, 10 læses «Dom» i

flere Oversættelser. Spørgsmaalet bliver da: Naar, hvor og

over hvem holdes der Dom? Ifølge det 8de og 25de Vers

sker det først, efter at Pavedømmet har talt « store Ting»,

undertrykket «den Højestes hellige » og gjort Forsøg paa «at

forandre Tider og Lov» i «een Tid og Tider og en halv Tid»

— 1260 Aar.

Den Dom, der omtales i dette Kapitel, maa finde Sted

før Kristi andet Komme; thi det 13de og 14de Vers viser,

at den gaar forud for hans Genkomst. Følgelig maa den

finde Sted i Himlen. Dette fremgaar ogsaa af selve Be-

retningen. Daniel ser, at Stole bliver sat frem, «og den

Gamle af Dage satte sig» osv. «Den Gamle af Dage» kan

ikke være nogen anden end Gud selv. «Hans Stol var Ilds-

luer, og Hjulene derpaa brændende Ild. » Men Gud flytter

jo ikke sin Trone ned paa Jorden, før denne fremtræder i

sin fornyede Skikkelse. Aab. 21, 3.

Dommen og Dommeren.

Alle Mennesker skal dømmes. «Thi vi skal alle aaben-

bares for Kristi Domstol, for at hver kan faa igen, hvad der

ved Legemet er gjort, efter det, som han har øvet, enten godt

eller ondt» 2 Kor. 5, 10. Og videre: «Men jeg siger eder,

at Menneskene skal gøre Regnskab paa Dommens Dag for

hvert utilbørligt Ord, som de taler. » Matt. 12, 36. Alt er

nedskrevet i Himlens Bøger — saavel vore Tanker og Ord
som vore Handlinger. Og enhver bliver dømt efter sine

Gerninger. Det nytter ikke, om vor Bekendelse har været
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nok saa hoj; enhver dommes < efter det, som han har øvet,

enten godt eller ondt». «Vi skal jo alle fremstilles for Guds

Domstol. . . . Altsaa skal hver af os gøre Gud Regnskab for

sig selv. » Rom. 14, 10. 12. Hvor alvorligt!

Gud har bestemt en Dag, da han vil dømme Verden, og

Kristus er beskikket til at være Dommer. Dette Embede

har han faaet i Kraft af, at han blev Menneske. «Thi hel-

ler ikke dømmer Faderen nogen, men har givet Sønnen

hele Dommen. ... Og han har givet ham Magt til at holde

Dom, efterdi han er Menneskesøn. » Joh. 5, 22. 27.

Gud har ikke overdraget Dommerembedet til en haard

og ubarmhjertig Dommer. Den, der skal dømme os, elskede

os saa højt, at han villig gik i Doden for os. Derfor kan vi

tillidsfuldt lægge vor Sag i hans Haand og med Frimodighed

træde frem for Naadens Trone for at bekende vore Synder.

Ja, Gud er retfærdig i alle sine Handlinger — «han er un-

derlig i Raad og stor i Visdom ». Es. 28, 29. Kristus «er den

af Gud bestemte Dommer over levende og døde». Ap. G.

10, 42.

De med Dommen forbundne Begivenheder.

De Begivenheder, der staar i Forbindelse med Dommen,

omtales i Aab. 14,6.7. Johannes ser en Engel «flyve midt

oppe under Himlen » med et særskilt Budskab til «alle Fol-

keslag og Stammer og Tungemaal og Folk». Engelen siger

med høj Røst: << Frygt Gud og giv ham Ære: thi hans Doms

Time er kommet. » To andre Engle følger efter, og deres

Budskaber udgør sammen med den første Engels et trefol-

digt Budskab, som bereder Herren et Folk, der bevarer

Guds Bud og Troen paa Jesus ». Og saa kommer Kristus.

Aab. 14, 12. 14. Heraf ses det, at Dommens Time, der staar

i Forbindelse med Kristi Genkomst, vil blive forkyndt, før-

end Kristus kommer.

Som vi har set, skal baade de troende og de vantro dom-

mes. Men Dommen begynder fra Guds Hus. «Thi det er
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Tiden til, at Dommen skal begynde med Guds Hus; men be-

gynder den først med os, hvad Ende vil det da faa med dem,

som er genstridige imod Guds Evangelium?* 1 Pet. 4, 17.

Dommen begynder fra Guds Hus, det vil sige, Guds Børns

Sag kommer først frem i Retten. Dommen falder i to Af-

snit: 1) Dommen over Guds Folk og 2) Dommen over de

ugudelige.

Dommen over Guds Folk.

Ser man nærmere paa Sagen, er det i Grunden en Selv-

le >lge, at Dommen maa begynde med Guds Folk. Naar Je-

sus kommer anden Gang, udsender han sine Engle med

stærktlydende Basun, og de skal samle hans udvalgte fra

de fire Vinde». Matt. 24, 31. De døde i Kristus opstaar, og

sammen med de levende hellige møder de < Herren i Luften ».

1 Thess. 4, 16. 17: 1 Kor. 15, 51—54. Altsaa maa det være

afgjort, inden Herren kommer, hvem der skal opstaa til

evigt Liv.

De retfærdige møder altsaa ikke personligt for Guds

Domstol. De kommer ikke til Dom, men er gaaet over fra

Døden til Livet ». Joh. 5, 24. Hvorledes kunde Paulus da

skrive: «Vi skal alle aabenbares for Kristi Domstol«? Vi

kan ikke tænke os, at Kristus lærte eet og Paulus et andet.

Det gør de heller ikke; Dommen begynder med de helligt 1
.

Men de møder ikke selv; Kristus møder i deres Sted og taler

deres Sag. «Den, som sejrer, han skal saaledes iføres hvide

Klæder, og jeg vil ikke udslette hans Navn af Livets Bog,

og jeg vil bekende hans Navn for min Fader og for hans

Engle. » Aab. 3, 5. Deres Navn, der sejrer, forbliver staa-

ende i Livets Bog, de øvrige bliver slettet.

Det maa være denne Retsseene, vi læser om i Dan. 7de

Kap. Der er Orden i Guds Værk, og for at udelukke en-

hver Mulighed for et nyt Oprør, lægger Herren alt aabent

frem. Han er retfærdig, naar ban taler, ren, naar ban

dømmer. Sal. 51, 6.
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.Retten blev sat og Bøgerne opladt, » siger Profeten.

Disse Bøgers Indhold bestemmer enhvers Skæbne. De, der

har faaet Syndsforladelse gennem Troen paa Kristus har

deres Navne skrevet i Livets Bog, og Bøgerne viser, at de er

værdige til det evige Liv. Om disse skriver Profeten: .Ret-

ten blev tilkendt den Højestes hellige.« Dan. 7 22 1 den

tvske Oversættelse staar der: «Og Dom blev holdt tor den

Højestes hellige., I den svenske staar der: Ret blev skif-

tet for [åt] den Højestes hellige.

»

I denne Dom afsiges den endelige Kendelse oser alle

Guds Børn. Her tilkendegives det for Himlens Beboere

hvem der skal være med i den første Opstandelse og følge

med Frelseren, naar han herlig aabenbares. Jesus bekender

deres Navne for Faderen i hele Engleskarens Paahør. Det

kan med Rette kaldes at holde Skifteret, som der staar i den

svenske Bibel.

Daniel ser, at «den Gamle af Dage. sætter sig paa

Trone eller Stol; omkring ham staar tnsinde Gange Tusinde

og ti Tnsinde Gange ti Tusinde, Retten sættes og Røgerne

„plades. Disse mange Tusinde, der staar omkring Trone

er Engle. Johannes nævner nemlig et lignende Antal, som

han saa omkring Guds Trone. Han siger: *Og
«£J.

og

jeg hørte rundt om Tronen og Væsenerne og de Ældste en

Rost af mange Engle, og deres Tal var Titusinder Gange Ti-

tusinder, og Tusinder Gange Tusinder.,, Aab. o IT

De Bøger Daniel omtaler, maa være Livets Bog og ae

Røger, hvori vore Ord og Handlinger er Bedtegnet
.

IFor-

„Ldelse hermed ska. jeg læse et Par andre Skriftsteder

som bekræfter denne Tanke. Profeten Ma ak.as s.ger

de der frygtede Gud, talte -hver med s.n Ven, og Herren

n- Agt de paa og hørte det, og der blev skrevet for hans

"nsigt en Ihukommelsesbog om dem, son. (rygter Herren

og tænker paa hans Navn.. Mal. 3, 16. Johannes staver:

Og ieg saa de døde, de store og de smaa, staaende for Tro-

2f, ol Røgerne blev aabnet; og en anden Bog blev aabnet,
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som er Livets Bog; og de døde blev dømt efter det, som var

skrevet i Bøgerne, efter deres Gerninger. » Aab. 20, 12.

Ifølge Jesu Ord i Aab. 3, 5, kommer der altsaa en Dag
da det skal afgøres, om vore Navne skal forblive staaende i

Livets Bog, eller om de skal slettes. Enten bliver vore Syn-

der udslettet af Ihukommelsesbogen eller ogsaa vore Navne
af Livets Bog. Kristus er Talsmand og Dommer; det er for

hans Domstol, vor Sag skal afgøres. Han dømmer retfær-

digt; « Betfærdighed skal være hans Lænders Bælte, og Tro-

fasthed hans Hofters Bælte». Es. 11,5. Om ham skriver

Hebræerbrevets Forfatter: «Du elskede Betfærdighed og ha-

dede Lovløshed» (Heb. 1, 9), og den frelste Skare vil engang

juble: « Betfærdige og sande er dine Veje, du Folkeslagenes

Konge!» Aab. 15, 3; 19,1.2. Selv de ugudelige vil ikke

kunne fremføre en eneste Beskyldning imod den Dom, han
afsiger; «hver Mund skal stoppes og hele Verden blive straf-

skyldig for Gud». Bom. 3, 19. «Og hver Tunge skal be-

kende, at Jesus Kristus er Herre, til Guds Faders Ære.»

Fil. 2, 11.

Ingen jordisk Domstol idømmer en Mand Straf, førend

hans Sag er blevet undersøgt, og det vil Gud heller ikke

gøre. Enhvers Sag skal frem for den himmelske Domstol,

og naar Dommen er afsagt, er hele Himlen i Harmoni der-

med. Satans Beskyldninger imod Gud falder tilbage paa

ham selv, og et nyt Oprør i Himlen er en Umulighed. Eng-

lene og de frelste har været til Stede og set, hvor retfærdigt

enhver er blevet behandlet.

Guds Engle følger og vaager over os. De optager Bap-

port og bærer vore Bønner op foran Guds Trone. «Og Bø-

gen af Bøgeisen steg op med de helliges Bønner fra Enge-

lens Haand for Guds Aasyn.» Aab. 8, 3. 4. Jesus advarer

imod at < foragte en eneste af disse smaa; thi jeg siger eder:

Deres Engle i Himlene ser altid min Faders Ansigt, som er

i Himlene*. Matt. 18, 10. Da Peter «bankede paa Døren til
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Portrummet » i Marias Hus, sagde de, der var forsamlet der:

«Det er hans Engel. » Ap. G. 12, 13. 15.

Det er interessant at betragte denne Retsscene, saaledes

som den skildres i Guds Ord. Vore Navne skal oplæses og

vore Handlinger undersøges. Navnet bliver læst, og den

Bog, hvori alle vore Ord og Handlinger er nedskrevet, læg-

ges frem for Dommeren. De Engle, der har fulgt os her,

er til Stede som Vidner. Hvem skal tale vor Sag?

Jesus har lovet at tale deres Sag, som har henvendt sig

til ham. Har vi gjort det? Vi har netop læst, at Johannes

saa de helliges Bønner opstige for Gud af Engelens Haand.

Og i Aab. 5, 8, siger han, at han saa fire og tyve Ældste til-

bede for Lammet, « holdende hver sin Harpe og Guldskaaler

fyldt med Røgelse, som er de helliges Bønner ».

Gud har sagt, at den, der bekender og afstaar fra sine

Synder, skal faa Barmhjertighed. Ordsp. 28, 13. Og: (Der-

som vi bekender vore Synder, er han trofast og retfærdig,

saa at han forlader os Synderne og renser os fra al Uret-

færdighed.* 1 Joh. 1, 9. Er vor Bekendelse steget op for

Gud af Engelens Haand og lagt i disse Guldskaaler? I saa

Tilfælde bærer de Ældste dem frem for Lammet eller Kri-

stus, der bekender vore Navne for sin Fader og for Englene.

Hans Retfærdighed træder i Stedet for vore Synder, som ud-

slettes, og vore Navne forbliver staaende i Livets Bog.

Gud har beskikket Kristus til at være Dommer, fordi

han er Menneskens Søn. Han «er fristet i alle Ting i Lighed

med os, dog uden Synd.» « Derfor maatte han blive sine

Brødre lig i alle Ting, for at han kunde blive en barmhjer-

til og trofast Ypperstepræst over for Gud til at sone Folkets

Synder. Thi idet han har lidt, kan han som den, der selv

er fristet, komme dem til Hjælp, som fristes. » Heb. 4, 15;

2, 17. 18. « Ligesom en Fader forbarmer sig over Børn, saa

forbarmer Herren sig over dem, som frygter ham. Thi han

kender vor Skabning, han kommer i Hu, at vi er Støv.» Sal.

103, 13. 14.
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Dommen over de ugudelige.

Ligesom der holdes Dom over de retfærdige i Englenes

Nærværelse, saaledes bliver der holdt Dom over de ugu-

delige i baade Englenes og de frelstes Nærværelse. Jo-

hannes skildrer denne Begivenhed i Aab. 20, 4: Og jeg saa

Troner, og de satte sig paa dem, og Dommermagt blev givet

dem; og jeg saa deres Sjæle, som var halshugget for Jesu

Vidnesbyrds og for Guds Ords Skyld, og dem, som ikke

havde tilbedt Dyret eller dets Billede og ikke havde taget

Mærket paa deres Pande og paa deres Haand; og de blev

levende og blev Konger med Kristus i tusinde Aar.»

Her beskrives en anden Retsseene, forskellig fra den i

Dan. 7, 9. 10. Denne gælder de ugudelige, den første der-

imod Guds Folk. Ved den første er Englene og de fire og

tyve Ældste med, her har vi endvidere den frelste Skare.

Læg Mærke til Udtrykket: Og Dommermagt blev givet

•dem.» «De skal være Guds og Kristi Præster og skal være

Konger med ham i de tusinde Aar.

»

Da Paulus blev fremstillet for Felix, gjorde Apostlens

klare og levende Skildring af «den tilkommende Dom >

Landshøvdingen forfærdet. Guds Aand virkede saa kraftigt

paa hans Hjerte, at han et Øjeblik haltede. Hvad skulde

han gøre? Var det, Paulus forkyndte, sandt? Skulde han

staa til Regnskab hos Gud for sine onde Handlinger?

Desværre gik det Felix, som det er gaaet og fremdeles

gaar mange. Han lyttede til Fristerens bedaarende Hvisken:

Vent til en mere belejlig Tid! Dermed var Sagen afgjort.

Felix udbryder: «Gaa for denne Gang; men naar jeg faar

Tid, vil jeg lade dig kalde til mig.» Ap. G. 24, 25.

Den belejlige Tid kom aldrig. Felix havde hikket sit

Hjerte; han havde ringeagtet Guds naadige Kald og den

Helligaands Formaning: «Se, nu er det en velbehagelig Tid,

se, nu er det en Frelsens Dag.» 2 Kor. 6, 2.



HERLIGHEDENS RIGE.
ET BLIK PAA DEN NYE JORD OG DET NYE

JERUSALEM I GUDS ORDS LYS.

MEN vi forventer efter hans Forjættelse nye Himle og en ny

Jord. i hvilke Retfærdighed hor. > 2 Pet. 3, 13.

Her er alt forgængeligt. Den dejlige Sommer maa vige

for Efteraaret og Vinteren: de unge bliver gamle og den ene

Slægt afløser den anden; det ene Rige bygger videre paa det

andets Ruiner.

Hvor forskelligt fra det Rige, «som i al Evighed ikke

skal forgaa, og hvis Regering ikke skal overlades til noget

andet Folk*. Dan. 2, 44. Ingen Pen kan beskrive dette

Riges Herlighed. Ord kan ikke tolke den, og selv den livlig-

ste Fantasi formaar ikke at udforme et sandt Rillede af den.

«Men, som der er skrevet: Hvad intet Øje har set, og intet

Øre har hørt, og ikke er opkommet i noget Menneskes

Hjerte, hvad Gud har beredt dem, som elsker ham.» 1 Kor.

2, 9. Et Rige, der aldrig forgaar, hvor Synden aldrig kom-

mer, og hvor Døden for evigt er tilintetgjort! Herligt, ja

usigelig herligt!

Men naar nu denne Herlighed langt overgaar den men-

neskelige Fantasi, hvem skal saa beskrive den for os'? Pau-

lus svarer: < Men os aabenbarede Gud det ved Aanden; thi

Aanden ransager alle Ting, ogsaa Guds Dybder.* 1 Kor. 2, 10.

Det evige Rige, den nye Jord.

Naar Peter skriver: Men vi forventer efter hans For-

jættelse nye Himle og en ny .lord, viser han hen til Løftet
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i Es. 65de Kap.: «Thi se, jeg skaber nye Himle og en ny

Jord; og det første skal ikke ihukommes ej heller rinde

nogen i Sinde. Men glæd eder og fryd eder indtil evig Tid

ved det, som jeg skaber; thi se, jeg skaber Jerusalem til

Fryd og dets Folk til Glæde. Og jeg vil fryde mig over

Jerusalem og glæde mig over mit Folk, og der skal ikke

ydermere høres Graads Røst eller Skrigs Røst deri.» 17de

—19de Vers.

En Sammenligning mellem Es. 65, 17—19 og Aab. 21,

1—4, viser at begge disse Skriftsteder taler om den nye Jord

og det nye Jerusalem. Johannes' Beskrivelse af Tilstanden

paa den nye Jord og i det nye Jerusalem: «Han skal aftørre

hver Taare af deres Øjne, og Døden skal ikke være mere,

ej heller Sorg, ej heller Skrig, ej heller Pine skal være mere;

thi det forrige er veget bort,» supplerer Esaias' Beskrivelse:

<Og der skal ikke ydermere høres Graads Røst eller Skrigs

Røst deri.»

Tilstanden paa den nye Jord.

Profeten siger: « Derfra skal ikke ydermere komme no-

get Barn, som lever faa Dage, eller nogen gammel, som ikke

naar sine Dages Tal; thi Drengen skal dø hundrede Aar

gammel, og Synderen, som er hundrede Aar gammel, skal

kaldes forbandet.« Es. 65, 20. I en engelsk Bibeludgave,

kaldet Paganinis' Oversættelse, læses dette Vers saaledes:

«Der skal ikke mere udbæres derfra til Begravelse et Barn

paa faa Dage eller en Yngling eller en gammel Mand, som
ikke har fyldt sine Dage. Thi en Mand paa hundrede Aar

skal være som en Yngling.« Her dør vore kære, og vi be-

graver dem; saaledes bliver det ikke der. Her dør et Barn,

som kun har levet «faa Dage», dér naar det «sine Dages Tal ».

Her bliver vi gamle, dér skal ikke findes « nogen gammel ».

«Og de skal bygge Huse og bo deri og plante Vingaarde

og æde deres Frugt. De skal ikke bygge, at en anden skal

bo deri, og ikke plante, at en anden skal æde det: thi som



De frelstes evige Hjem. r>Og jeg xaa en iuj Himmel ogje/i nu Jord;
thi den forrige Himmel og den forrige .lord

var vegel bort." Aab. 21, I,
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Træets Dage skal mit Folks Dage være, og mine udvalgte

skal til fulde nyde deres Hænders Gerning.» Es. 65, 21. 22.

Her bygger vi Huse og anlægger smukke Haver, som vi be-

planter med Frugttræer, men før eller senere maa vi afstaa

dem til andre. Dér er Forholdene anderledes: «De skal

ikke bygge, at en anden skal bo deri, og ikke plante, at en

anden skal æde det.» Og hvorfor ikke? Thi « Døden skal

ikke være mere».

Ligesom Gud fordum satte Mennesket «i Edens Have

at dyrke den og vogte den» (1 Mos. 2, 15), saaledes giver

han de frelste den nye Jord, for at de skal dyrke og vogte

den. Og ligesom vore første Forældre i deres syndfri Til-

stand spiste «Sæd» og « Træers Frugt » (l Mos. 1,29), saale-

des finder vi ogsaa, at de frelste skal « plante Vingaarde og

æde deres Frugt«. «Mange skal komme fra Øster og Vester

og sidde til Bords med Abraham og Isak og Jakob i Himme-

riges Rige.» Matt. 8, 11. Det samme fremgaar af Jesu Ord

i Matt. 26, 29: «Men jeg siger eder, fra nu af skal jeg ingen-

lunde drikke af denne Vintræets Frugt indtil den Dag, da

jeg skal drikke den ny med eder i min Faders Rige.» Og

videre i Luk. 22, 29. 30: «Og ligesom min Fader har tildelt

mig Kongedømme, tildeler jeg eder at skulle spise og drikke

ved mit Bord i mit Rige og sidde paa Troner og dømme

Israels tolv Stammer.

»

Hvorfor skal vi ikke tro disse tydelige Vidnesbyrd?

Adam var jo et Menneske, før han syndede; han dyrkede

Haven og spiste af dens Frugt. Dersom han havde adlydt

Gud og var forblevet i sin syndfri Tilstand, kunde han have

spist af Livets Træ og levet evindelig.

Tilsyneladende lykkedes det Satan at omstyrte Guds

Plan, da han overtalte Adam og Eva til at synde; men hel-

digvis kun tilsyneladende; thi det er aldrig lykkedes og vil

aldrig lykkes Satan eller nogen anden at omstyrte en eneste

af Guds Planer. Kristus vil genoprette alle Ting. Om ham

siger Gabriel: Gud Herren skal give ham Davids, hans

LO
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Faders Trone. Og han skal være Konge over Jakobs Hus

evindelig, og der skal ikke være Ende paa hans Konge-

dømme.* Luk. 1, 32. 33. Paa ham opfyldes Mikas Profeti:

«Og du, Hyrdetaarn, Zions Datters Høj! til dig skal det

komme; ja, komme skal det tidligere Herredømme, Konge-

dømmet over Jerusalems Datter. » Mika 4, 8. Paradiset vil

blive genoprettet, og alt vil blive som før Syndefaldet.

I Opstandelsen opstaar Guds Børn iført uforkrænkelige

Legemer. Synden afskaffes, og de frelste «kan ikke mere

dø; thi de er Engle lig og er Guds Børn, idet de er Opstan-

delsens Børn». Luk. 20, 36.

«Men,» spørger en, «skal de frelste spise og arbejde der,

som vi gør her?» Nej, det skal de ikke. Men Skriften viser

tydeligt, at alt bliver som før Syndefaldet — ogsaa med

Hensyn til at arbejde og spise og drikke. De frelste skal

dyrke og vogte den nye Jord paa samme Maade, som Adam
dyrkede og vogtede Edens Have før Syndefaldet. Men da

arbejdede de jo heller ikke, som de siden maatte — i deres

Ansigts Sved. Deres Levemaade var forskellig fra vor, og

det bliver den selvfølgelig ogsaa paa den nye Jord.

Før Syndefaldet var alt fuldkomment. «Gud Herren

lod opvokse allehaande Træer af Jorden, som var lystelige

at se til og gode til at æde af,» og han satte Mennesket, hvem

han havde skabt i sit eget Billede, til at regere «over Havets

Fiske og over Himlens Fugle og over hvert Dyr». 1 Mos.

1,26.28; 2,8.9. Guds Herlighed hvilede over Jorden, og

der var Fred mellem Mennesket og Dyrene og mellem Dy-

rene indbyrdes. De samme Forhold finder vi paa den nye

Jord. «En Ulv og et Lam skal græsse sammen, og en Løve

skal æde Halm som en Okse, og en Slanges Spise skal være

Støv, de skal ikke gøre ondt ej heller handle fordærveligt

paa hele mit hellige Bjerg, siger Herren. » Es. 65, 25.

Løftet, at « Riget og Herredømmet og Rigernes Magt

under al Himlen skal gives til et Folk af den Højestes hel-

lige* (Dan. 7, 27), gælder den nye Jord. Det samme gæl-



Moses beskuer det forjættede Land. „Salige er de sagtmodige; thi de skal

arve Jorden." Matt. .">. 5.
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der Jesu Ord: « Salige er de sagtmodige; thi de skal arve

Jorden. » Matt. 5, 5.

Guds Børn har som oftest været fattige. Vor Frelser

var fattig, menneskeligt set; han ejede ikke det, hvortil han

kunde hælde sit Hoved. Men han var rig i Gud. Hans Rige

var ikke af denne Verden; og det samme gælder hans Børn;

«de er ikke af Verden, ligesom jeg ikke er af Verden », siger

han. Joh. 17, 16.

Apostlene forstod godt, at Løftet ikke gjaldt denne Ver-

den, men den nye Jord. Jakob skriver: «Hør, mine elskede

Brødre! Har Gud ikke udvalgt de for Verden fattige, til at

være rige i Tro og Arvinger til det Rige, som han har for-

jættet dem, der elsker ham?» Jak. 2, 5.

Da Gud aabenbarede sig for Abraham, sagde han til

ham: «Gaa ud af dit Land og fra din Slægt, og kom til det

Land, som jeg vil vise dig. . . . Og han gav ham ikke Ejen-

dom deri, end ikke en Fodsbred: dog forjættede han ham
at give ham det til Eje og hans Sæd efter ham, endskønt

han intet Barn havde. » Ap, G. 7, 3—5. De gamle Troshelte

troede ikke, at Løftet gjaldt denne Jord; af den Grund blev

de heller ikke skuffet, fordi det ikke blev opfyldt i deres

Tid. «I Tro døde alle disse uden at have opnaaet Forjæt-

telserne; men de saa dem langt borte og hilste dem og be-

kendte, at de var fremmede og Udlændinge paa Jorden. De,

som siger saadant, giver jo klarligt til Kende, at de søger et

Fædreland.» Heb. 11, 13. 14.

Det nye Jerusalem.

Johannes skriver: «Og jeg saa den hellige Stad, det nye

Jerusalem, stige ned fra Himlen fra Gud, beredt som en

Brud, der er smykket for sin Brudgom. » Aab. 21, 2. Der-

efter bliver der sagt, at Gud har taget Bolig paa Jorden.

Kristus regerer paa Davids Trone som Kongers Konge og

Herrers Herre. Floder og Søer er trnadt i Stedet for de store
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Have, og hele Jorden er et Paradis. Ørken og de tørre

Steder skal glæde sig, og den øde Mark skal fryde sig og

blomstre som en Rose,» <Da skal de blindes øjne aabnes,

og de døves Øren oplades. Da skal den halte springe som

en Hjort, og den stummes Tunge synge med Fryd. » Es.

35, 1.5.6.

Apostelens Opmærksomhed henledes særlig paa det nye

Jerusalem. En af Englene gaar hen til ham og siger: «Kom,

jeg vil vise dig Bruden, Lammets Hustru. » Aab. 21, 9. Ved

Troen <fik Abraham eller hans Sæd den Forjættelse, at han

skulde være Arving til Verden» (Rom. 4, 13), og ved Troen

forventede han «den Stad, som har fast Grundvold, hvis

Bygmester og Grundlægger er Gud». Heb. 11, 10, Johannes

siger, at den havde «Guds Herlighed. Dens Glans var som

den kostbareste Sten, som krystalklar Jaspissten ». Han be-

skriver Muren med de tolv Porte og siden selve Staden, hvis

«Gade var rent Guld som gennemsigtigt Glar». Dens « Grund-

stene var prydet med allehaande Ædelstene«. «Og de tolv

Porte var tolv Perler.» Aab. 21, 11. 19. 21.

Stadens Størrelse bliver ogsaa angivet. «Og han, som

talte med mig, havde en Maalestok, et Guldrør, for at han

skulde maale Staden og dens Porte og dens Mur. Og Staden

ligger i Firkant, og dens Længde er lige saa stor som Bred-

den. Og han maalte Staden med Røret: tolv Tusinde Sta-

dier; dens Længde, Bredde og Højde er lige»; — det vil alt-

saa sige, at Højden er proportional med Bredden og Læng-

den. 15de og 16de Vers.

Hvorfor viste Herren Johannes disse Ting, og hvorfor

skulde Staden maales, dersom det ikke er for at vise os, hvor

stor den bliver? Hvorfor brugte Engelen et «Menneske-

maal», dersom denne Sag ikke vedkommer os?

Er det da muligt for os at udregne Stadens Grundareal?

Ja, paa Grundlag af Herrens Ord er dette muligt. Da Sta-

den ligger i Firkant, og Længden og Bredden er lige store,

ved vi, at Firkanten er et Kvadrat. Hele Stadens Omkreds
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er «tolv Tusinde Stadier ». En Stadie er omtrent (for ikke

at regne med en lille Brøk) 185 Meter, og 12,000 Stadier ud-

gør da ca. 2,220,000 Meter eller 2220 Kilometer. En af Si-

derne er efter dette 555 Kilometer, og Arealet udgør 308,025

Kvadratkilometer. Det nye Jerusalems Grundflade er saa-

ledes godt 7
x

/ 2 Gang saa stort som Danmark eller næsten

lige saa stort som Storbritannien og Irland og noget mindre

end Norge. Visselig en stor Stad!

«Og Folkeslagene skal vandre i dens Lys, og Jordens

Konger bringer deres Herlighed til den, og dens Porte skal

ikke lukkes om Dagen; thi Nat skal ikke være der.» Aab.

21, 24. 25. Guds og Lammets Herlighed oplyser Staden, der

af den Grund ikke behøver Solens og Maanens Lys. «Og
der skal intet bandlyst være mere; og Guds og Lammets
Trone skal være i den, og hans Tjenere skal tjene ham, og

de skal se hans Ansigt, og hans Navn skal være paa deres

Pander. » Aab. 22, 3. 4.

Livets Træ.

«Som Træets Dage skal mit Folks Dage være.» Es. 65,

22. Livets Træ er flere Gange omtalt i Herrens Ord i For-

bindelse med de udvalgtes Arv. Paa Grund af Synden mi-

stede Menneskene Retten til Adgangen til dette Træ. Her-

ren «drev Mennesket ud og satte Keruber Østen for Edens

Have med et blinkende Sværd, som vendte sig hid og did,

til at vogte Vejen til Livets Træ». 1 Mos. 3, 24. Livets Træ
er i Guds Paradis. «Den, som sejrer, ham vil jeg give at

æde af Livets Træ, som er i Guds Paradis. » Aab. 2, 7. «Guds

Paradis* er det Sted, hvor Gud bor. Se 2 Kor. 12, 1—5.

Naar det nye Jerusalem kommer ned af Himlen, følger

Livets Træ med. «Og han viste mig Livets Vands Flod,

skinnende som Krystal, udvældende fra Guds og Lammets
Trone. Midt i dens Gade og paa begge Sider af Floden vok-

sede Livets Træ, som bar tolv Gange Frugt og gav hver Maa-



HERLIGHEDENS RIGE 151
OCOOOCXXXXXX3COOCOCXX>OOOCKXaoOO^^

ned sin Frugt; og Bladene af Træet tjente til Lægedom for

Folkeslagene. » Aab. 22, 1. 2.

Frugten paa Livets Træ har den Egenskab, at de, der

spiser deraf, lever evindelig (1 Mos. 3, 22), og Bladene tjener

« til Lægedom for Folkeslagene«. Hver Maaned drager de

frelste op til det nye Jerusalem for at spise af Træets Frugt,

og hver Sabbat samles de der for at tilbede Herren. « Og det

skal ske, fra Nymaaned til Nymaaned og fra Sabbat til Sab-

bat, at alt Kød skal komme for at tilbede for mit Ansigt,

siger Herren. » Es. 66, 23.

Paa den nye Jord skal de frelste bo i al Evighed. Der

samles de for aldrig mere at skilles. Der mødes Forældre

og Børn, Mand og Hustru, Slægtninge og Venner, hvem Dø-

den skilte her. Et vidunderligt Møde!

« Salige er de, som tvætter deres Klædebon, for at de

kan faa Adgang til Livets Træ og gaa ind igennem Portene

i Staden. » Aab. 22, 14.

«Hvad intet Øje har set, og intet Øre har hørt, og ikke

er opkommet i noget Menneskes Hjerte, hvad Gud har be-

redt dem, som elsker ham. Men os aabenbarede Gud det

ved Aanden; thi Aanden ransager alle Ting, ogsaa Guds

Dybder. » 1 Kor. 2, 9. 10.
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KVINDEN I KAMP MED DRAGEN. AAB. 12te KAP.

D EN Herre, Herre gør ikke noget, uden at han har aabenbaret

sin Hemmelighed for sine Tjenere, Profeterne. » Amos 3, 7.

Johannes' Aabenbaring indeholder flere sideordnede

profetiske Linier, der fører os helt ned til Kristi andet Komme.
De syv Breve til de syv Menigheder «er», som Grundtvig

skrev i 1810, « stilede til syv store Folkemenigheder, der skal

afløse hinanden som Førere for Kristenheden indtil Dagenes

Ende». N. F. S. Grundtvigs «Udvalgte Skrifter*, 3dje Bind,

Side 52.

I de syv Segl har vi en profetisk Skildring af de store

og betydningsfulde kirkehistoriske Begivenheder, som skulde

finde Sted inden for Kristenheden, medens vi i de syv Basu-

ner har en Skildring af de store politiske og til Dels religiøse

Omvæltninger, der fra Tid til anden skulde finde Sted, og

som vilde faa særlig Betydning for Herrens Folk. Det 12te

og 13de Kap. indeholder en billedlig Fremstilling af den

store Kamp mellem Kristus og Satan.

Det 14de og 15de Kap. beskriver den lille Skare, der har

sejret i den sidste Kamp og nu staar ved Lammets Side paa

«Zions Bjerg ». Den ses staaende ved Glarhavet foran den

store, hvide Trone, syngende «Mose, den Guds Tjeners, Sang,

og Lammets Sang» — Sejrssangen. Det 19de Kap. skildrer

den store og herlige Bryllupsfest, som Jesus i sin Undervis-

ning ofte henviste til. I det 21de saavel som i det 22de Ka-
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pitel skildres de frelstes evige Hjem — den nye Jord med al

dens Herlighed og Pragt.

Dette har Herren ladet nedskrive «for at vise sine Tje-

nere, hvad der skal ske snart». Aab. 1,1.

Kvinden, Solen, Maanen og de tolv Stjerner.

«Og et stort Tegn blev set i Himlen: en Kvinde, iklædt

Solen og med Maanen under sine Fødder og en Krans af tolv

Stjerner paa sit Hoved. Og hun var frugtsommelig og skreg

i Barnsnød, under Fødselsveer. » Aab. 12, 1. 2.

Disse Begivenheder fremstilles for Johannes som gaa-

ende for sig i den Himmel, hvor Sol, Maane og Stjerner er.

Bibelen omtaler tre Himle — den første, Atmosfæren eller

Luftkredsen, den anden, der hvor Sol, Maane og Stjerner er,

og den tredje i Guds Paradis — altsaa Guds Bolig. 2 Kor.

12, 2. 4. Og da Striden først begyndte i Himlen, er det me-

get passende, at dette Syn bliver fremstillet for Johannes

netop paa denne Maade.

En Kvinde er et Sindbillede paa en Menighed. En ren

Kvinde betegner Guds sande Menighed, en Skoge derimod

en falden Menighed. Ezekiel siger: «Og Herrens Ord kom
til mig saaledes: Du Menneskesøn! Der var to Kvinder,

Døtre af een Moder. » Og han fortæller, hvem disse to Døtre

er et Sindbillede paa: «Og deres Navne var: Ohola, den

store, og Oholiba, hendes Søster; og de blev mine og fødte

Sønner og Døtre; og hvad deres Navne angaar, er Ohola

Samaria, og Oholiba er Jerusalem. » Ez. 23, 1.2. 1.

Ligesom en Overtrædelse af det hellige Ægteskabsløfte

nedbryder og tilintetgør det sande Forhold mellem Ægte-

fæller, saaledes ødelægger ogsaa en Afvigelse fra Herrens

Ord og rene Lære Forholdet mellem Gud og hans Menighed.

Herrens Menighed kan umuligt følge med Verden uden at

bedrive aandeligt Horeri. Jakob skriver: «I utro! ved I

ikke, at Venskab med Verden er Fjendskab imod Gud?
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Derfor, den, som vil være Verdens Ven, bliver Guds Fjende.

»

Jak. 4, 4. Af den Grund kan Guds Menighed ikke trives som
en Statskirke. Jesu «Rige er ikke af denne Verden >. Joh.

18,36.

Den apostoliske Menighed var en Frikirke i Ordets ful-

deste Betydning. Det faldt ikke Apostlene ind, at en For-

bindelse mellem Kirken og Staten overhovedet kunde tilla-

des. Det store Apostel siger: «Drag ikke i ulige Aag med
vantro; thi hvad Fællesskab har Retfærdighed og Lovløs-

hed? eller hvad Samfund har Lys med Mørke? Hvad Sam-
klang er der mellem Kristus og Belial? eller hvad Delagtig-

hed har en troende med en vantro? » 2 Kor. 6, 14. 15.

Statskirken har aldrig kunnet tilfredsstille de virkelig

troende. Der er sikkert blevet talt mindst lige saa meget mod
dette Uvæsen inden for Statskirkens egne Rammer som uden-

for. I < Kirkehistoriske Foredrag* (Side 29 og 56) kalder

Fr. Hammerich Konstantin den Store « Statskirkernes Fo-

sterfader » og siger, at Kejser Theodosius « fuldendte Kon-

stantins Værk, at gøre Kristi Kirke til en Statskirke». Og
paa Side 116 og 117 læser vi:

«I den romerske Statskirke stilledes Staten over Kirken, i Pave-

kirken Kirken over Staten; man skulde nu snart tro Forsøgene ud-

tømte, og at der ved Reformationen vilde ske en Tilbagegang til apo-

stolisk Skik, at skille Kirke og Stat ad; men nej! Atter her var Luthers

Grundsætninger de frie, og han vilde ikke vide af nogen Sammensmelt-

ning af Kirken, «der regerer ved Ordet«, og Staten, «der regerer ved

udvortes Tugt og Tvang*; han udtaler sig derom paa mange Steder...

«Vort Evangelium og Lære ser med al Flid paa, at man vel adskiller

de to Regimenter, det gejstlige og verdslige, og paa ingen Maade sam-

menblander dem. »»

Naar det ikke lykkedes den store Reformator og hans

samtidige at gennemføre disse bibelske Grundsætninger,

skyldes dette ydre Paavirkning:

«Hvad der imidlertid straks fra Begyndelsen af vanskeliggjorde

en Adskillelse mellem de to Magter, var begges Lyst til Kirkegodset

og Tienden, umaadelige Rigdomme i hine Dage. Om Kirken gælder
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nu i Grunden vistnok altid Apostelens Ord: «Sølv og Guld har jeg

ikke;» Luther følte det og var ogsaa rede til at tilkende Staten Magt

over Godset. . . . Men Tiderne var ikke gode. Fyrster og Adel støttede

Luthers Sag, og han maatte til Gengæld finde sig i meget, naar kun

Ordet havde sin Gænge. » — Samme, Side 117, 118.

Paa Side 67 beskriver Fr. Hammerich meget træffende

Forskellen mellem den af Kristus og hans Apostle grund-

lagte Menighed og en Statskirke. Han siger:

«Men Kirken, som i forrige Tidsrum havde vist os Vej ved sit

Lys, tjener nu næsten ikke til andet end at advare ved sin Skygge.

Et eneste Skridt er nok til denne Forvandling: «I uforstandige Gaiater,

hvo fortryllede eder dog saa?» Religionsfriheden er omskabt til Reli-

gionstvang og Religionsforfolgelse; Kirken er blevet Statens Træl, rig

paa Gods og Verdens Ære, fattig i Gud; Samfundslivet, Kirketugten er

som forsvundet, Kærligheden blevet kold, Uretfærdigheden mangfoldig.

Det er kun enkelte, som staar oprejst midt i Faldet, og selv dem har

Verden besmittet.«

De to Kvinder, som omtales i Ez. 23de Kap., fremstiller

det frafaldne Juda og Israel. Deres Forening med Verden

sammenlignes med Horeri. Det samme fremgaar af Her-

rens Ord paa andre Steder, f. Eks. i Jer. 3, 3. 8. Dette viser,

hvori aandeligt Horeri bestaar, og hvad det fører til. Og det

viser endvidere, hvad jeg allerede har gjort opmærksom paa,

at en Kvinde i billedlig Tale betegner en Menighed eller en

Kirke. Paulus skriver: «Thi jeg er nidkær for eder med
Guds Nidkærhed; jeg har jo trolovet eder med een Mand for

at fremstille en ren Jomfru for Kristus. » 2 Kor. 11,2. Det

samme Billede betjener Apostelen sig af i Ef. 5, 32, hvor

han taler om Forholdet mellem Manden og Hustruen:

« Denne Hemmelighed er stor — jeg sigter nemlig til Kri-

stus og til Meniheden.»

Den Kvinde, der beskrives i Aab. 12te Kap., fremstiller

Guds Menighed paa den Tid, da det Drengebarn, der siden

bliver bortrykket til Gud og hans Trone, og som skal regere

alle Folkeslagene med et Jernspir, bliver født. Solens Her-

lighed omstraaler hende, og hun bærer en Krans af tolv
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Stjerner. Herom siger Dr. Clarke i sin Kommentar til Aab.

12, 1:

««Et stort Tegn blev set i Himlen: en Kvinde, iklædt Solen. » At

Kvinden her fremstiller Kristi sande Menighed, er noget, som de fleste

Fortolkere er enige om. Paa andre Steder i Apokalypsen fremstilles

Kristi rene Menighed aabenbart ved en Kvinde.«

De sande Guds Børn blandt det frafaldne Israel paa

Jesu Tid udgjorde Herrens sande Menighed. De ventede

Messias, og som Tiden drog nær, forøgedes deres Længsel.

Idet den gudfrygtige Simeon granskede den hellige Skrift,

aabenbarede den Helligaand for ham, at han skulde opleve

at se Messias. Det samme gælder Anna og alle dem, der

ventede Israels Forløser. Luk. 2, 25. 26. 36—38.

Symbolsk set kan det saaledes siges, at Kvinden (de

sande Guds Børn) var frugtsommelig og skreg i Barnsnød.

At hun er iklædt Solen, er et smukt Symbol paa Evangeliets

Kraft og Herlighed i den nye Pagt. At Maanen er under

hendes Fødder, kan passende betegne, at Skyggen af det

fuldkomne er (paa den Tid) ved at forsvinde. Kransen er

et Tegn paa Sejr, og de tolv Stjerner et Sindbillede paa de

tolv Apostle. I Bibelen fremstilles Stjerner undertiden som

Sindbilleder paa Personer. 1 Mos. 37, 9. 10.

Den store ildrøde Drage og Drengebarnet.

«Og et andet Tegn blev set i Himlen, og se, der var en

stor, ildrød Drage, som havde syv Hoveder og ti Horn og

paa sine Hoveder syv Kroner. Og dens Hale drog Tredje-

delen af Himlens Stjerner med sig og kastede dem paa Jor-

den. Og Dragen stod foran Kvinden, som skulde føde, for

at sluge hendes Barn, naar hun havde født det.» Aab.

12,3.4.

Den store, ildrøde Drage, der vil opsluge det Drenge

barn, Kvinden skal føde, er Djævelen eller Satan. 9de Vers.

Hvilken jordisk Magt han her betjener sig af, skal vi snart
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se, men først skal vi undersøge, hvem Drengebarnet er, som

skal « vogte alle Folkeslagene med en Jernstav », og som

«blev bortrykket til Gud og til hans Trone ». 5te Vers.

Hvem det er, der skal « vogte alle Folkeslagene med en

Jernstav», fremgaar meget tydeligt af Aab. 19, 11—16. Ryt-

teren paa den hvide Hest « kaldes trofast og sanddru, og han

dømmer og kæmper med Retfærdighed*. «Hans Øjne var

Ildslue, og paa hans Hoved var der mange Kroner. » «Han

var iført en Kappe, dyppet i Blod, og hans Navn kaldes:

Guds Ord.» < Hærene i Himlen fulgte ham paa hvide Heste,

iført hvidt, rent Linklæde. Og af hans Mund udgik der et

skarpt Sværd, for at han dermed skulde slaa Folkeslagene;

og han skal vogte dem med en Jernstav, og . . . paa Kappen,

paa sin Lænd har han et Navn skrevet: Kongers Konge og

Herrers Herre. » Kristus kaldes Guds Ord (Joh. 1, 1. 2. 14);

han er « Kongers Konge og Herrers Herre ».

Saa sandt Jesus er « Kongers Konge og Herrers Herre »,

saa sandt er han det Drengebarn, som omtales i Aab. 12te

Kap. Kristus «blev bortrykket til Gud og til hans Trone »,

da han for til Himlen. Aab. 3, 21.

De, der hævder, at Drengebarnet skulde være et Sym-

bol paa den sidste Menighed, anfører Aab. 2, 26. 27 som

Bevis for en saadan Paastand. Her siger Jesus: «Og den,

som sejrer, og som indtil Enden tager Vare paa mine Ger-

ninger, ham vil jeg give Magt over Hedningerne; og med
en Jernstav skal han vogte dem, ligesom Lerkar sønder-

knuses, ligesom ogsaa jeg har modtaget det af min Fader.

»

Hvis dette skal bevise, at den sidste Menighed skal vogte

Hedningerne med en Jernstav, saa beviser det for meget;

thi Løftet i dette Vers gælder jo ikke den sidste Menighed

alene, men hele den frelste Skare.

Det er sandt, at Jesus vil overdrage alle dem, der sejrer,

den i disse Vers omtalte Magt. Men det gaar her som med
selve Riget, hvilket Kristus ogsaa har modtaget af sin Fader.

Gud giver ham Davids Trone (Luk. 1, 32. 33), og «hans Her-
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redømme skal være fra Hav til Hav og fra Floden indtil

Jordens Ender.» Sak. 9, 10. Men i Dan. 7, 27 læser vi at

« Riget og Herredømmet og Rigernes Magt under al Himlen

skal gives til et Folk af den Højestes hellige«. Hvorledes

skal dette forstaas? Paulus svarer: «Men naar vi er Børn,

er vi ogsaa Arvinger, Guds Arvinger og Kristi Medarvinger,

om ellers vi lider med ham for ogsaa at herliggøres med
ham.» Rom. 8, 17.

Som det forholder sig med Arven, Riget, saaledes for-

holder det sig ogsaa med Regentskabet. Den, som sejrer,

skal regere med Kristus. Aab. 20, 4. 6. Gud har indsat ham
til at regere over alle Folkeslag; men ligesom han nu sidder

paa sin Faders Trone, saaledes skal ogsaa de, der sejrer,

regere med ham paa hans Trone. Aab. 3, 21.

«Og Dragen stod foran Kvinden, som skulde føde, for

at sluge hendes Barn, naar hun havde født det.» Aab. 12, 4.

Næppe var Jesus født, før Herodes befalede, at alle Børn i

Bethlehem og Omegn under to Aar skulde dræbes. Matt. 2,

16. Satan betjente sig her af Romerriget, hvem Dragen der-

for maa være et Symbol paa som den Skikkelse, Djævelen

paa den Tid optræder i. De ti Horn kan passende repræ-

sentere de ti Riger, hvori Romerriget blev delt. De syv Ho-

veder tager sandsynligvis Sigte paa de syv Regeringsformer

inden for det hedenske og pavelige Rom. Gennem det he-

denske Rom søgte Satan at dræbe Jesus, og da han blev kors-

fæstet, afsagde den romerske Ret Dommen.
En ildrød Drage er et passende Symbol paa Rom, den

Skikkelse, hvori Satan her optræder. Endnu den Dag i

Dag benytter Hedenskabet, f. Eks. Kina, en Drage som

et betegnende Vaabenmærke. De hedenske Kejsere og

høje Embedsmænd klædte sig i rødt — Skarlagen. Det

samme gør Paverne og Kardinalerne. Saa snart Jesus var

« bortrykket til Gud og til hans Trone », forfulgte Satan Kvin-

den — Guds Menighed — gennem det hedenske Rom for

siden at fortsætte gennem Pavedømmet.
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Det 7de og 8de Vers i Aab. 12te Kap. beskriver den store

Strid mellem Kristus og Satan. Denne Kamp er tredobbelt.

Den begyndte i Himlen, hvor Satan tabte. Ved sit Fald drog

han mange Engle med sig. Den næste store, afgørende

Kamp mellem Kristus og Satan fandt Sted her paa Jorden

for ca. 1900 Aar siden. Kristus sejrede atter, og kort før

sin Død sagde han: «Nu gaar der Dom over denne Verden,

nu skal denne Verdens Fyrste kastes ud.» Joh. 12,31. Ved

Kristi Død tabte Satan for evigt al Indflydelse i Himlene.

Herefter vil ingen af disses Indbyggere lytte til ham. « Denne

Verdens Fyrste er dømt. » Joh. 16, 11.

Ved Kristi Død blev Satans Magt yderligere begrænset,

denne Gang til denne Jord, hvis Regent han nu er, og hvor

hans Magt desværre er stor: hans Vrede er endnu større.

Johannes bemærker, at Djævelen og hans Engle « magtede

det ikke, og deres Sted fandtes ikke mere i Himlen. Og den

store Drage blev nedstyrtet; den gamle Slange, som kaldes

Djævelen og Satan, som forfører den hele Verden, blev ned-

styrtet paa Jorden, og hans Engle blev nedstyrtet med ham.»

Da hørtes < en høj Rost i Himlen sige: Nu er Frelsen og

Kraften og Riget blevet vor Guds, og Magten hans Salvede:

thi nedstyrtet er vore Brødres Anklager, som anklagede dem
for vor Gud Dag og Nat. Og de har overvundet ham i Kraft

af Lammets Blod og i Kraft af deres Vidnesbyrds Ord: og

de elskede ikke deres Liv lige til Døden. Derfor, fryd eder,

I Himle, og I, som bor i dem! Ve Jorden og Havet! Thi

Djævelen er nedsteget til eder og har stor Vrede, fordi han

ved, at han kun har liden Tid». Aab. 12, 8— 12.

Satan samler alle sine Kræfter og retter alle sine Angreb

mod denne Jord. Han ved, at hans Tid er kort, at hans

Magt er brudt, og at han i den tredje Kamp — ved denne

Verdens Afslutning — skal bindes af en Engel. Aab. 20,

1—3. Men medens Himlene fryder sig over, at deres Mod-

stander og (Brødrenes Anklager er nedstyrtet, lyder der Ve

over Jorden og Havet .
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«0g da Dragen saa, at den var styrtet til Jorden, for-

fulgte den Kvinden, som havde født Drengebarnet.) Aab.

12, 13. Den store Ørns tvende Vinger, » som gives Kvinden

(14de Vers), er et Symbol paa den Hjælp, Herren ydede sine

forfulgte Børn. Fordum bar han Israel «paa Ørnevinger ».

2 Mos. 19, 4. Han svigtede heller ikke sin Menighed under

den store Forfølgelse i de 1260 Aar. Det lykkedes ikke Sa-

tan helt at tilintetgøre den.

«Een Tid og Tider og en halv Tid» udgør her som i Dan.

7, 25 et Tidsrum af 3-Va Aar eller 1260 Dage — profetisk

Tid — altsaa 1260 Aar. I sin Kommentar til Aab. 12, 14

skriver Dr. Clarke:

«Det Tidsrum, gennem hvilket Kvinden skal ernæres i Ørkenen,

angives her til een Tid, Tider og en halv Tid: følgelig er denne Tids-

periode den samme som de 1260 Dage i 6te Vers. Men den kan ikke

blive ensbetydende med disse, medmindre man gaar ud fra, at een

Tid betegner et Aar, Tider to Aar, og en halv Tid et halvt Aar, til-

sammen tre og et halvt Aar. Og eftersom hvert profetisk Aar bestaar

af 360 Dage, saa vil tre og et halvt Aar indeholde nøjagtig 1260 Dage.

Siden Aabenbaringens Bog i høj Grad benytter sig af Sindbilleder, saa

er det rimeligt at antage, at dens Tidsperioder ogsaa bliver fremstillet

sindbilledligt, for at Profetien kan blive ensartet helt igennem. Naar

den Helligaand taler sindbilledligt om Aar, saa fremstiller han dem
ufravigeligt ved Dage.»

I Dr. i Teologi C. Bastholms Oversættelse med Anmærk-
ninger staar der vedføjet det 14de Vers:

«Een Tid og Tider og en halv Tid, det er eet Aar. to Aar og et

halvt Aar, eller halvfjerde profetiske Aar; hvilket er just den samme
Tid, som ovenfor V. 6 kaldes 1260 Dage eller Aar: thi et profetisk Aar

bestaar af 360 Dage eller Aar. halvfjerde Aar er altsaa 1260 Aar.

»

«Og Slangen spyede Vand som en Flod ud af sin Mund
efter Kvinden for at bortskylle hende med Floden. Og Jor-

den kom Kvinden til Hjælp; og Jorden aabnedie sin Mund og

opslugte Floden, som Dragen havde udspyet af sin Mund.»

Aab. 12, 15. 16. I Sandhed et trællende Sindbillede paa den

Udryddelseskrig, som Pavedømme! har ført mod anderledes

11



162 ET ORD I RETTE TID
oooooocooococoooooooooooc^^

tænkende. Og en Tid saa det virkelig ud til, at den katolske

Kirke skulde gaa af med Sejren. Men Jorden kom « Kvin-

den« (Herrens Menighed) « til Hjælp ». Reformationen gik

sin Sejrsgang, Bibelen blev oversat og trykt, og det ene Land

efter det andet rystede de katolske Lænker af sig. For-

følgelsen hørte for en stor Del op, og den Flod, som Slan-

gen spyede ud < af sin Mund», blev opslugt.

«Og Dragen vrededes paa Kvinden og gik bort for at

føre Krig imod de øvrige af hendes Sæd, dem, som holder

Guds Bud og har Jesu Vidnesbyrd.* 17de Vers. Først

søgte Satan i en hedensk Skikkelse at omkomme Jesus; det

mislykkedes. Dernæst rettede han gennem samme Magt et

voldsomt Angreb paa de første Kristne i den Hensigt at til-

intetgøre dem. Det glippede ogsaa. Siden forsøgte han gen-

nem Pavedømmet at udrydde Guds sande Børn, og da han

denne Gang var iklædt «en Lysets Engel »s Skikkelse, haa-

bede han, at det skulde lykkes ham; men takket være Her-

ren, det mislykkedes. Forbitret vender han for tredje og

sidste Gang sig gennem en tredje Magt mod de øvrige af

Kvindens Sæd - - den sidste Rest af Guds sande Menighed

der kendes paa, at den « holder Guds Bud og har Jesu Vid-

nesbyrd ». Hvem denne Magt er, skal jeg nærmere paavise

i de følgende Foredrag.

Ifølge det 17de Vers vil Kampen komme til at staa

om «Guds Bud» og «Jesu Vidnesbyrd*. I denne Kamp del-

tager hele Kristenheden enten for eller imod, og enhver maa
selv træffe sit Valg. De, der følger og adlyder Guds Bud»

og «Jesu Vidnesbyrd », vil blive særlig Genstand for Dragens

Vrede; men de vinder en herlig Sejr.

Herrens Løfte: «Den, som sejrer, skal arve dette, og

jeg vil være hans Gud, og han skal være min Søn,» vil snart

blive opfyldt paa de trofaste, medens de, der ikke har Mod
til at kæmpe mod Løgnen, omkommer i «Søen, som brænder

med Ild og Svovl». Aab. 21, 7. 8.



DEN STORE ANTIKRIST.
HVEM ER HAN? NAAR KOMMER HAN, ELLER

ER HAN ALLEREDE KOMMET?

MIXE Børn! det er den sidste Time, og som I har bort, at Anti-

krist kommer, saaledes er nu mange Antikrister fremtraadt,

deraf kender vi. at det er den sidste Time. > 1 Joh. 2, 18.

I dette og i det følgende Foredrag skal jeg ud fra den

hellige Skrift og Historien paavise, hvem den store Anti-

krist er, og hvorledes han i enhver Henseende har opfyldt

og fremdeles opfylder de profetiske Forudsigelser. Ordet

«anti» betyder «mod» eller <imod», og Ordet «Antikrist»

maa derfor betegne en vis Person eller en vis Magt, der

i uanset i hvilken Skikkelse han eller den optræder) i Virke-

ligheden modarbejder Kristus og hans Rige.

I Dan. 7de Kap. beskrives en antikristelig Magt. Efter

at have forklaret, hvad de fire store Dyr betyder, nemlig

fire Verdensriger, hvoraf det fjerde skulde deles i ti Riger

(Dan. 7, 17. 23. 24), gaar Engelen over til at forklare, hvem
det lille Horn, der kom op imellem de ti, er et Sindbillede

paa. Som det fremgaar af Forklaringen, er det en guds-

bespottelig Magt, der endog gaar saa vidt, at den gor For-

søg paa at forandre Guds Lov. Dan. 7, 8. 21. 25.

Ligheden mellem den Magt. vi læser om i Aab. 13,

1— 10, og den, der betegnes ved det fjerde Dyr, og da særlig

det lille Horn i Dan. 7de Kap., er saa træffende, at der ikke

kan være Spor af Tvivl om, at begge repræsenterer een og

samme Magt. Som hine Dyr i Dan. 7de Kap. opstaar ogsaa
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dette Dyr af det store Folkehav. Aab. 13, 1. «Vande » er jo et

Sindbillede paa « Folkeslag ». Aab. 17, 15. Dette Dyrs Krop

ligner en Panters, Fødderne en Bjørns og Munden en Løves.

Aab. 13, 2. Altsaa er baade Løven, Bjørnen og Panteren re-

præsenteret her. Ligesom det fjerde Dyr i Dan. 7de Kap. er

dette ogsaa en blandet Skikkelse, der som hint har ti Horn.

DET LILLE HORN I DAN. DYRET I AAB. 13, 1—10.

7de KAP.

1. Det havde «en Mund, som talte 1. «Og paa sine Hoveder Bespot-

store Ting». Dan. 7, 8. 25. teisens Navne.« Aab. 13, 1.

2. «Da saa jeg til, fordi man hav- 2. «Og det aabnede sin Mund til

de hørt de store Ord, som Hor- Bespottelse imod Gud.« Vers 6.

net havde talt.» Vers 11.

3. «Jeg havde set, at samme Horn 3. «Og der blev givet det at føre

førte Krig imod de hellige og Krig imod de hellige og at

fik Overhaand over dem.» Vers overvinde dem.« Vers 7.

21. 4. «Og der blev givet det Magt til

4. «Og de skal gives i hans Haand at virke i 42 Maaneder.« Vers 5.

indtil een Tid og Tider og en 5. «Og der blev givet det Magt

halv Tid.« Vers 25. over hver Stamme og Folk og

5. Det «var større end de andres Tungemaal og Folkeslag.« V. 7.

ved Siden af det«. Vers 20.

Som man ser, dækker begge disse profetiske Symboler

hinanden, baade hvad deres Oprindelse, deres Omraade,

deres Karakter og deres Varighed angaar; følgelig maa de

ogsaa begge hentyde til een og samme Magt.

Paulus henviser til den samme antikristelige Magt i 2

Thess. 2, 3—8: «Lad ingen bedrage eder i nogen Maade; thi

først maa jo Frafaldet komme og Syndens Menneske aaben-

bares, Fortabelsens Søn, han, som sætter sig imod og op-

højer sig over alt, hvad der kaldes Gud eller Helligdom, saa

at han sætter sig i Guds Tempel og udgiver sig selv for at

være Gud. Kommer I ikke i Hu, at jeg sagde eder dette, da

jeg endnu var hos eder? Og nu ved I, hvad der holder ham
tilbage, indtil han aabenbares i sin Tid. Thi Lovløshedens

Hemmelighed virker allerede, kun at den, som nu holder
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tilbage, forst maa komme af Vejen, og da skal den lovløse

aabenbares, hvem den Herre Jesus skal dræbe med sin

Munds Aande og tilintetgøre ved sin Tilkommeises Aaben-

barelse.»

At Udtrykkene « Syndens Menneske« og « Fortabelsens

Son» ikke betegner en bestemt Person, men derimod en vis

Magt, ses deraf, at denne Magt virkede « allerede* paa Apost-

lenes Tid og vil vedblive at virke, indtil Kristus ødelægger

den «ved sin Tilkommelses Aabenbarelse». Kirken stod

allerede den Gang over for et stort Frafald. Mærk: < Lov

løshedens Hemmelighed virker allerede !»

I vor Tekst henviser Johannes til den samme antikri-

stelige Magt. Ordet «Time» oversættes ogsaa «Tid», altsaa

«den sidste Tid». I 1 Joh. 2, 19 fortæller Apostelen, hvor

disse Antikrister kom fra: De er udgaaet fra os,» siger han.

Dette stemmer ogsaa med den Tale, som Paulus holdt for

de Ældste i Menigheden i Efesus: «Og af eders egen Midte

skal der opstaa Mænd, som skal tale forvendte Ting for at

drage Disciplene efter sig.» Ap. G. 20, 30.

For yderligere at bekræfte, at Antikrists Aand allerede

da var kommet, skal jeg læse 1 Joh. 4,3: «Og enhver Aand,

der ikke bekender Jesus, er ikke af Gud; og dette er Anti-

krists Aand, om hvilken I har hørt, at den kommer, og den

er allerede nu i Verden. » Antikrists Aand var allerede da i

Verden. Og Udtrykkene Syndens Menneske* og »Fortabel-

sens Søn» kan af den Grund ikke gælde en vis Person, men

maa betegne en bestemt religiøs Magt, hvis Overhoved « sætter

sig i Guds Tempel og udgiver sig selv for at være Gud*.

I 1 Joh. 4, 2. 3 opstiller Apostlen en Regel, hvorefter vi

skal prøve Antikrists Aand. Han siger: « Enhver Aand, der

bekender Jesus som Kristus, kommet i Kød, er af Gud. Og

enhver Aand, der ikke bekender Jesus, er ikke af Gud; og

dette er Antikrists Aand.»

Henvender vi os til den hellige Skrift, finder vi, at Je-

sus blev «Mennesker lig» (Fil. 2, 7), han blev os dig i alle



Kristi Fornedrelse. .. Du bliver der korsfæstet to Røvere
summen med hum. en ved den højre
<»/ en red tten venstre Siile. <)(/ de. som
gik forbi, spottede ham." Matt. 27, 38. 39.
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Ting» (Heb. 2, 17); men i Guds Kraft sejrede han over en-

hver Synd og i enhver Fristelse; han syndede ikke. Heb.

4, 15.

«Da Tidens Fylde kom, udsendte Gud sin Søn, født af

en Kvinde. » Gal. 4, 4. Jesus blev født af en Kvinde, der,

hvad Arvesynden betræffer, ikke havde noget Fortrin frem-

Pavens Ophøjelse. Pave Pius X bæres i højtideligt Optog
til Kirke for at overvære den store
Ceremoni ved Indsættelsen af nye Kar-
dinaler.

for andre Mennesker. Maria var blevet et Guds Barn paa

samme Maade, som vi bliver det: hun havde « fundet Naade

hos Gud». Luk. 1,30. Men et af Naturen syndfrit, gud-

dommeligt Menneske var Maria ikke; det udgav hun sig

heller ikke for, og det lærer den hellige Skrift heller ikke.

Det herer imidlertid den romersk-katolske Kirke: den

spørger skrækslagen: «Hvad mener du om de Protestanter,

som benævner den velsignede Jomfru som en almindelig
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Kvinde? » Svar: «Vi ynkes over dem, vi skælver paa deres

Vegne. » «Doctrinal Catechism», Side 281.

Ifølge den katolske Kirkes Lære var Maria «født uden

Synd, altsaa fri for Arvesynd », og inden for katolske Kredse

betegnes hun som «Guds eneste Bro til Menneskene, Mo-

deren og dog Jomfruen, den, ved hvem Treenigheden er

blevet herliggjort, Fristeren overvundet og den faldne Skab-

ning løftet til Himlene». Hvilken Modsætning til Skriftens

Lære: at Gud « sendte sin egen Søn i syndigt Køds Lighed

»

(Rom. 8, 3), og at Kristus blev delagtig i Blod og Kød, for

at han i Kødet skulde besejre Djævelen og befri Menneske-

slægten! Uden dette kunde Sejren ikke vindes. Heb. 2, 14

—

18. Det katolske «Dogme om Marias ubesmittede Undfan-

gelse » er i aaben Strid med den hellige Skrift. Pavedømmet
nægter saaledes, at Kristus er «kommet i Kød».

Eftersom Frafaldet tiltog, banede det Vej for Biskop-

pernes Magt, og i Løbet af nogle faa Aarhundreder har vi

Pavedømmet oprettet inden for selve Kirken — Guds Tem-

pel. I « Kirkehistoriske Foredrag* udtalte Fr. Hammerich,

paa Side 14 følgende:

« Allerede i Slutningen af det andet Aarhundrede begyndte den

romerske Biskop som Peters Efterfølger at paastaa højeste Rang og

skaffe sine Kendelser Myndighed ogsaa i andre Bispedømmer.*

, ,Bespottelsens Navne.
'

'

Paa Dyrets Hoved staar « Bespottelsens Navne » skrevet.

Aab. 13, 1. Her som i Daniels Profetier er Dyr Sindbille-

der paa Riger. Dan. 7, 17. 23. Dyret i Aab. 13de Kap. ud-

mærker sig særlig ved sit Navn.

Hvad er Bespottelse? Da Jesus sagde til den værk-

brudne: «Søn! vær frimodig, dine Synder forlades dig,»

sagde nogle af de skriftkloge «ved sig selv: Denne taler

bespotteligt. » Matt. 9, 2. 3. Og som det fremgaar af Joh.

10, 30—33 søgte Jøderne at stene Jesus, fordi han sagde:

«Jeg og Faderen, vi er eet.» Dette kaldte de < Gudsbespot-
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telse», med den Bemærkning: «Du, som er et Menneske,

gør dig selv til Gud.» Og havde Jesus ikke været Guds Søn,

vilde saadanne Udtalelser ogsaa have været « Gudsbespot-

telse)). Her faar vi altsaa et Vink om, hvad Johannes mener

med Udtrykkene « Bespottelsens Navne» og « Bespottelser

imod Gud».

I sin Kommentar til Aab. 13, 5 siger Dr. i Teologi C.

Bastholm følgende:

«Ved bespottelige Ting forstaas de afgudiske Lærdomme i den

romerske Kirke. — To og fyrretyve Maaneder er, tredive Dage regnet

til en Maaned, 1260 profetiske Dage eller Aar; hvilket er just den

samme Tid, som ovenfor c. 12, 14 er bestemt for den sande kristne

Kirkes Undertrykkelse.*

Som allerede paavist (Side 125) hævder den katolske

Kirke, at Paven er ufejlbar, naar han taler ex cathedra

(afsiger en Kendelse). Endvidere at han er «Kongers og

Fyrsters Fader, Jordkredsens Styrer, paa Jorden Jesu Kristi

Vikar », kort sagt, Gud paa Jorden.

I mit Foredrag over det lille Horn i Dan. 7de Kap. har

jeg ved Hjælp af Citater, hentet direkte fra katolske Kilder,

klargjort, hvilken Gudsbespottelse der præger den katolske

Kirkes Læresætninger. Her skal jeg blot henvise til et Par

af disse Citater:

»Præstens Værdighed overgaar ogsaa Englenes, der ligeledes viser

deres Højagtelse for Præsteskabet. . . . St. Frans af Assisi plejede at

sige: «Hvis jeg mødte en Engel og en Præst, saa vilde jeg først bøje

Knæ for Præsten og derpaa for Engelen.«

»

Er ikke det at ophøje sig over < dem, som bor i Himlen

»

— Gud, Kristus og Englene? Om Jesus som Menneske læ-

ser vi: «Men ham, som en kort Tid var blevet gjort ringere

end Engle, Jesus, ser vi paa Grund af Dødens Lidelse kro-

net med Herlighed og Ære.» Heb. 2, 9. Naar nu Herrens

Ord fortæller os, at vor kære Frelser som Menneske iklædte

sig en Skikkelse ringere end Englenes, lyder det saa ikke

formasteligt at høre denne antikristelige Magt fortælle, ;it
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det katolske Præsteskabs « Værdighed overgaar ogsaa Eng-

lenes« — ja at man først skal bøje Knæ for Præsten siden

for Engelen? For øvrigt vilde en Engel ikke tillade, at vi

bøjede Knæ for ham. Hør, hvad den Engel, der aabenbarede

sig for Johannes, sagde, da denne faldt ned for at tilbede ham:

«Gør det ikke; jeg er din Medtjener og dine Brødres, Pro-

feternes, og deres, som bevarer denne Bogs Ord; tilbed Gud!»

Aab. 22, 8. 9.

Katolikkerne undser sig ikke for at fortælle os, at deres

Præster kan forlade Synder. Dette har jeg allerede bevist

(Side 126), men jeg skal som yderligere Bevis læse følgende

fra en engelsk katolsk Lærebog, hvis Titel er: «Familiar

Explanation of Christian Doctrine. Adapted for the Family

and more aduanced Students in Catholic Schools and Col-

leges*:

»Spørgsmaal: Tilgiver Præsten virkelig Synder, eller erklærer han

dem blot for at være tilgivet?

Svar: Man giver ikke en Person Nøgler, for at han skal erklære

Porten for at være aaben, men for at han enten skal lukke den op eller

i. Heller ikke har Præsterne faaet Magt til at tilgive Synd, for at de

kan erklære Synder for at være tilgivet, men for at de virkelig og i

Sandhed kan tilgive eller nægte at gøre det.» — Side 375.

Idet Fr. Hammerich i Kirkehistoriske Foredrag* ud-

vikler Pavemagtens Enevælde, siger han paa Side 69 og 70:

»Han [Paven] er det synlige, ufejlbare Hoved for den enesalig-

gørende Kirke, og «/juo, der ser ham, ser Kristus*; derfor er Lydighed

mod ham den Kristnes første og ubetingede Pligt. Med hvilke præg-

tige Navne har saa ikke denne «Guds Tjeneres Tjener» forherliget sig

selv! Leo den Tiende, en fin Verdensmand uden Tanke om kristelig

Aand, kalder sig: »Verdens Lys, Herlighedens Konge, Løven af Juda.

Kristi Vikar, Guds Statholder paa Jorden;« Bonifacius den Ottende

kalder sig: «Den af Gud beskikkede Levendes og Dødes Dommem. . . .

»Der er to Lys paa Himlen, Maane og Sol, det verdslige og aandelige;

der er to Sværd til at beskærme Kristenheden, det verdslige og det

aandelige, men begge, siger Bonifacius den Ottende, tilhører de Paven;

ingen kan blive salig, uden han erklærer det.»»
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Kirkens Magt var næsten ubegrænset. Vi læser videre

i samme Bog, Side 71:

«AUe Vegne fordrer Kirken forst og sidst den mest ubetingede Ly-

dighed: «naar noget er sort, men Kirken kalder det hvidt, maa du. for

at være den lydig, gøre det samme. » hedder det hos Jesuiterne, disse

Pavens aandelige Janitscharer.»

Angaaende Pavekirkens Forhold til den hellige Skrift

læser vi paa Side 75:

« Hvilken Lære er det nu, der udbredes? Næppe nok kender vi

Kristendommen igen i, hvad der gaar ud fra den ufejlbare, enesalig-

gorende Kirke. Vi vil omtale de vigtigste Lærdomme. Hos Paven,

som Kirkens Overhoved og Kristi Statholder, er Kirkelærens eneste

Kilde at finde, hvad han erklærer for gammel Overlevering eller kri-

stelig Sandhed, det skal gælde, om saa end Skriften hundrede Gange

siger det modsatte. De romersk-katolske har deres egen behørig be-

arbejdede Bibel, og kun den er det tilladt at bruge: om den hellige

Skrift i sin oprindelige Skikkelse kan man derimod finde Domme ud-

talt, der grænser til Bespottelse. En Lærer siger: « Skriften er en

Voksnæse. man sætter Folk paa, en Skal uden Kærne, et dødt Bog-

stav, en Skole for Kættere. > Pius den IV har sat den øverst paa Listen

mellem de forbudte Boger, og det hedder i en pavelig Skrivelse fra

forrige Aarhundrede: «Nu er da Frækheden drevet til den fordømme-

lige Yderlighed, at man anholder om Tilladelse til at læse i Skriften.«

Bibelselskabernes Ojemed omtaler Paven som «den sørgeligste Plan,

hvis Lige aldrig nogen Sinde før havde været udtænkt«, og den nu-

regerende [1856], saa navnkundige Pius IX kalder Læsning af Skriften

«en forgiftig Læsning, som med Afsky bør flyes». og Bibelens Udbre-

dere »Kirkens og det menneskelige Samfunds Fjenders.

»

Jævnfor Innocens III's Udtalelse om Præsteskabet: «Det

er i Sandhed ikke for meget at sige, at Præsterne i Betragt-

ning af deres Embedes Højhed er saa mange Guder, » og

der kan ikke længer være nogen Tvivl om, hvem den store

Antikrist er. St. Clement drister sig endogsaa til at udtale

den formastelige Sætning, at Præsten saa at sige er en Gud
paa Jorden ». Luther har sikkert Ret. naar han udtaler sig

om den romerske Kirkes Selvophojelse og Vold paa Guds

Bud paa følgende Maade:



172 ET ORD 1 RETTE TID
C03000CXXCCOCCOCXXCG<X»DOOC©OCXX^^

«Guds Bud undertrykker den, sine egne Bud ophøjer den over

Guds. Er det ikke Antikristen, saa maa en anden sige. hvem det vel

kan være!) — ^Luthers reformatoriske Skrifteri, Side 280.

Luther følte sig tværtimod friere, fordi han nu aldeles

klart havde set, at Paven var Antikristen, og at Satans Stol

var tydelig fundet . Samme, Side 410.

„Krig imod de hellige."

Og der blev givet det at føre Krig imod de hellige og

at overvinde dem; og der blev givet det Magt over hver

Stamme og Folk og Tungemaal og Folkeslag.- Aab. 13, 7.

Her moder den katolske Kirke ogsaa op og lægger sit Legi-

timationsbevis paa Bordet. Den har ført Krig «imod de

hellige-, og det er ikke dens Skyld, at de ikke er blevet helt

udryddet. I Overensstemmelse med Dekretalerne blev der,

som vi allerede har set, ført en ligefrem Udryddelseskrig

mod alle dem, som vovede at tro og lære anderledes, end

den katolske Kirke lærte. De pavelige Bestemmelser paa-

lagde alle Øvrighedspersoner at straffe og udrydde Kæt-

tere. Mine tidligere Citater fra Gregor IX's Dekretaler

sla ar denne Kendsgerning fast. Idet jeg atter henviser til

disse Citater ise Side 129), skal jeg ved Hjælp af nye yder-

ligere bekræfte denne Sandhed.

I Allgemeine Geschichte der christclichen Religion und

Kirchet '1845), 5te Bind, giver Neander en udførlig Be-

skrivelse af den katolske Kirkes Grusomheder mod ander-

ledes tænkende. Efter at have omtalt, hvorledes den har

udøst Tusinders Blod- for at skaffe Lydighed mod de af

Paven givne Forholdsregler, siger han:

• Kirken vilde hyklerisk kaste Skylden for Blodsudgydelsen fra

sig. idet den hrugte den verdslige Magt, det hlinde Redskab for dens

grusomme Fanatisme, som Henrettelsestjener.* — Læs Side 12.").")— 1263.

Ernest Lavisse og Alfred Rambaud, der begge hører til

vor Tids ansete og skattede Historikere, navner i deres for-
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trinlige Verdenshistorie — «Histoire generede*, udgivet i

Paris i 1894 — flere Eksempler paa saadanne Forfølgelser.

Blandt disse skal jeg her henvise til Baron d' Oppedes Felt-

tog mod Valdenserne i Provence i Aaret 1545. Af denne

Beretning fremgaar det, at Kardinal de Tournon var den

virkelige Ophavsmand til dette Felttog. Han benytter «et

af de Øjeblikke, hvor den syge, aandssløve Konge skriver

under paa alt». Uden Kongens Vidende

«bringer han det Dokument, som Seglbevareren nægter at med-

underskrive, og sætter i Smug et Segl og et Bisegl derpaa og tilføjer,

man ved ikke gennem hvem, en militær Eksekutionsordre. Baron

d'Oppéde, forste Præsident ved Parlamentet i Aix, holder Sagen hem-

melig nogle Uger, og i Spidsen for en Flok Soldater, til hvem nogle

Ugerningsmænd har sluttet sig, begynder han uventet et Felttog paa

ti Dage mod en Befolkning, der er uden Forsvar, under de grusomste

Former. I Mérindol flygter alle Indbyggerne til Skoven; men han for-

følger og nedhugger dem. Cabrieres og en anden liden Fæstning for-

søger at forsvare sig; han lover Indbyggerne at frelse deres Liv, hvis

de overgiver sig; men da Portene bliver aabnet, lader han baade Mænd,
Kvinder og Børn myrde til Trods for, at hans egne Soldater vægrer

sig ved at gøre det. Desuden brænder han de Kvinder, der har søgt

Tilflugt i en Lade, han kvæler andre i en Hule og lader koldblodigt

800 ulykkelige, der er uden Vaaben og Forsvar, hakke i Stykker. Han
tvinger dem til at lade de smaa Børn, som de ikke har dræbt, dø af

Sult. Endelig, da det værste af Blodbadet er forbi, gør han Jagt paa

Folket og udtænker mod dem, som man fører til ham, barbarisk

raffinerede Straffe.

De tre valdensiske Byer og de 22 Landsbyer var ødelagt, 3000

Personer myrdet, 255 henrettet efter Blodbadet ifølge en Skinproces,

seks å syv Hundrede gjort til Galejslaver, og mange Børn solgt som
Slaver. Den myrdende Hær trak sig endelig tilbage, idet den efterlod

en dobbelt Ordre fra Parlamentet i Aix og fra Vicelegaten i Avignon,

som forbød nogen under Dødsstraf at yde nogen Valdenser Tilflugt,

Hjælp eller Levnetsmidler. Aldrig har ædlere Ofre eller mere neder-

drægtige Bødler vist sig i Historien.« — 4de Bind, Side 503—504.

D'Oppéde blev «af Paven udnævnt til Ridder af Saint-

Jean de Latran Ordenen*.

Leopold Ranke siger, at «Baal og Konfiskering af Ejen-

dom hørte til Dagens Orden mod alle dem, der forsyndede
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sig imod Sakramenterne og Helgentilbedelsen. Ifølge Edik-

tet i Compiegne var ogsaa de skyldige at dø, som indførte

og udbredte forbudte Bøger ». Se <Franzosische Geschichte»

(1852), I Bind, Side 185—187.

Naar man husker paa, at Pave Pius IV satte Bibelen

« øverst paa Listen mellem de forbudte Bøger », vil man be-

dre kunne forstaa, hvorfor de, der vovede at læse i eller ud-

brede Herrens Ord, blev Genstand for Forfølgelse.

De gruopvækkende Afsløringer fra Inkvisitionens Tid

bekræfter ogsaa med stor Tydelighed, at Pavedømmet er

den store Antikrist. Fr. Hammerich kalder Inkvisitionen

« denne Oprindelse fra Helvede » og citerer, hvorledes en for-

fulgt portugisisk Jøde beskriver den:

«Dens Krop er af raat Jern og Giftstoffer, bedækket med haarde

Staalskæl; tusinde sorte Vinger, tusinde hæslige Fødder bringer den

fremad. Dens Aande dræber paa Stedet som Basiliskens, Flammer

spruder af dens Øjne og Mund; hvor den kommer hen, forvandler

den Lys til Mørke, og dens Trin gør alt goldt og tørt som Ørkenens

Sand.» — « Kirkehistoriske Foredrag*, Side 74.

Jeg har tidligere citeret Dr. Ernst Schafers fortrinlige

Værk om Inkvisitionen og skal her henvise til et andet af

de mange Aktstykker, denne Historiker har hentet frem fra

de katolske Arkiver, hvor de har ligget gemt. I 2det Bind,

Side 90, læser vi bl. a.:

« Inkvisitionens Auto i Toledo. Søndag den 13de Juni 1568 fandt

det hellige Officiums Inkvisition Sted her i Toledo, hvorved 36 Per-

soner paa Grund af forskellige Ting blev ført frem. Blandt disse var

der en Udlænding ved Navn . . . [Navnet mangler i Originalen] . . .,

der blev brændt som luthersk Kætter. Han var en meget ond og hal-

starrig Mand. Derfor blev han brændt levende, og paa Vejen til, ja

endog paa Skafottet, begik lian utallige Daarskaber. Tre Træbilleder

blev ogsaa brændt.«

Fra samme Værk kunde jeg i Timevis læse om lig-

nende Grusomheder. Millioners Blod raaber himmelhøjt om
Hævn over den katolske Kirke, der paa den mesi gruopvæk-
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kende Maade har forfulgt, pint og plaget og myrdet sine

Medmennesker, blot fordi de ikke kunde tro paa de Vild-

farelser, som denne Kirkes Lære er saa fuld af. Det katol-

ske Præsteskab har uddelt (jeg skulde hellere sige: solgt)

Syndsforladelse efter en større Maalestok. Og paa denne

Konto strømmer Messepenge hvert Aar i Millionvis ind i

Pavens Skatkammer.

Tid og Omraade.

Ifølge Aab. 13, 7 skulde denne Magt herske over hele

den civiliserede Verden. Dette passer ogsaa udmærket paa

Pavedømmet, der en lang Tid var i Besiddelse af verdslig

Magt. I Middelalderen optraadte Paverne som « Kongers

og Fyrsters Fader, Jordkredsens Styrer », og de skaanede

ingen. Den Konge, Kejser eller Fyrste, der nægtede at ad-

lyde St. Peters Stol, blev enten afsat eller bandlyst. Den

tyske Kejser Henrik IV's Rejse til Canossa i 1077 ef. Kr.

vidner tilstrækkelig tydeligt om, hvilken Magt Paverne paa

den Tid var i Besiddelse af, og hvorledes de brugte den.

Den danske Kong Erik Menved maatte som bekendt yd-

myge sig i den Grad over for den myndige Pave Bonifacius,

at han maatte nedlade sig til at fremsende følgende Bøn:

«Tal Herre, og din Tjener adlyder.

»

«Og der blev givet det Magt til at virke i to og fyrretyve

Maaneder.» Aab. 13, 5. Den Magt, som det lille Horn i Dan.

7de Kap. er et Sindbillede paa, skulde virke i 3
1
/« Tid eller

3
a

/ 2 Aar — altsaa 1260 profetiske Dage eller 1260 Aar (se

Side 133). 42 Maaneder å 30 Dage udgør ogsaa 1260 Dage.

Vi har allerede set, at Pavedømmet fik verdslig Magt Aar

538 ef. Kr., og lægger vi 1260 hertil, føres vi ned til 1798

ef. Kr., da Paven mistede sin verdslige Magt, og da Pave

Pius VI blev taget til Fange — en træffende Opfyldelse af

Aab. 13, 10: « Dersom nogen forer andre i Fængsel, han

kommer selv i Fængsel.

»
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I 1870 gjorde Pave Pius IX et kraftigt Forsøg paa at

fastslaa Pavens Myndighed » ved at faa Forslaget om Pavens

Ufejlbarhed vedtaget; men dette skaffede ham ikke den Ver-

densmagt, hans Forgængere havde mistet. Ganske vist til-

hød Italien ham at «beholde en Art Uafhængighed inden for

Vatikanets Grund og lovede ham et vist Pengebeløb aarlig.

Men Pius erklærede, at han fra nu af betragtede sig som
Fange; han holdt sig altid inden for Vatikanet, og han næg
tede at tage imod Pengene ». Ved de samme Magtmidler

(Sværd og Fængsel), hvorved den katolske Kirke opretholdt

sin Verdensmagt, mistede den denne.

De helliges Udholdenhed og Tro.

«Her gælder det de helliges Udholdenhed og Tro.» Aab.

13, 10. Hvor sande er ikke disse Ord! Der skulde visselig

baade Udholdenhed og Tro til for at kunne sejre i en saa

ulige Kamp, hvor Paven med den verdslige Magt paa sin

Side førte en Tilintetgørelseskrig mod Herrens Menighed.

Men Guds sande Børn stod fast og adlød Herrens Ord trods

de mest grusomme Pinsler. «De helliges Udholdenhed og

Tro» sejrede, takket være Herren!

«Og de har overvundet ham i Kraft af Lammets Blod

og i Kraft af deres Vidnesbyrds Ord; og de elskede ikke

deres Liv lige til Doden.» Aab. 12, 11.



ANTIKRIST EROBRER
KRISTENHEDEN.

INTERESSANTE PROFETISKE FORUDSIGELSER,
DER VISER, HVORLEDES DETTE SKER.

OG JEG saa eet af dets Hoveder ligesom saaret til Døden, og dets

dødelige Saar blev lægt, og al Jorden fulgte undrende efter

Dyret. Og de tilbad Dragen, fordi den havde givet Dyret Mag-

ten: og de tilbad Dyret og sagde: Hvem er Dyret lig? hvem mægter at

kæmpe imod det?» Aab. 13, 3. 4.

Vi har allerede set, hvilken slaaende Lighed der er mel-

lem den katolske Kirke og den Magt, der beskrives i Dan.

7de Kap. og i Joh. Aab. 13, 1—10 samt i 2 Thess. 2, 3—8.

Kendetegnene er saa tydelige, at ingen behøver at tage Fejl

deraf. Det profetiske Ord har ikke forudsagt en eneste

Ting angaaende den store Antikrist, som Pavedømmet ikke

har opfyldt, saa vidt vi er kommet.

Johannes «saa eet af» Dyrets « Hoveder ligesom saaret

til Døden, og dets dødelige Saar blev lægt, og al Jorden

fulgte undrende efter Dyret ». I 1798 fik den katolske Kirke

et dødeligt Saar, da dens Overhoved, Paven, mistede sin

verdslige Magt. Ganske vist har han siden forsøgt at vinde

denne Magt tilbage, men forgæves. Saaret forblev dødeligt.

Den, der faar et dødeligt Saar, bliver, selv om det læges,

som Regel en Krøbling. Selv om Paven endnu besidder

stor Magt, især i de katolske Lande, saa er den dog meget

begrænset i Sammenligning med, hvad den har været.

«Og al Jorden fulgte undrende efter Dyret. ... Og
sagde: Hvem er Dyret lig? hvem mægter at kæmpe imod

ri
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det?» Dette viser bedre end noget andet, hvilken Indflydelse

og hvilken Magt den katolske Kirke atter skulde udfolde.

Trods Protestantismens Opstaaen og Fremgang er det dog

ikke lykkedes helt at bryde det romerske Aag. Den store

Antikrist skal erobre hele Kristenheden. Vi skal nu se, paa

hvilken Maade det sker.

«Og de tilbad Dragen, ... og de tilbad Dyret. » Hvad
betyder Udtrykket at «tilbede»? Paulus svarer: «Ved I

ikke, at naar I fremstiller eder for en som Tjenere til Ly-

dighed, saa er I hans Tjenere, hvem I lyder, enten Syndens

til Død, eller Lydighedens til Retfærdighed?)) Rom. 6, 16.

Den, vi lyder, hans Tjenere er vi. Naar Gud befaler eet og

den store Antikrist noget andet, tilbeder eller hylder vi den,

vi adlyder.

De, der tilbeder Dyret, tilbeder ogsaa Dragen. Aab. 13,

4 Vi maa derfor undersøge Dragens og Dyrets indbyrdes

Forhold. Vi har allerede set, hvorledes Satan gennem He-

denskabet og Pavedømmet har søgt at udrydde Guds Sand-

hedsvidner. I saa Henseende har begge disse Magter været

et villigt Redskab i Ærkefjendens Haand.

« Dragen gav det sin Kraft og sin Trone og stor Magt.»

Det pavelige Rom fik sin Magt fra det hedenske Rom. Bi-

skopperne forstod at gøre deres Indflydelse gældende, og

da Hedenskabet og Kristendommen omsider gik op i hin-

anden, flyttede Kejser Konstantin den Store sit Hovedsæde

til Byzants, som han genopbyggede og kaldte Roma Nova

(Det nye Rom). Siden blev Staden opkaldt efter Konstan-

tin — deraf Navnet Konstantinopel. Kejseren overlod Rom
til Biskopperne. Det kan saaledes med Rette siges, at det

hedenske Rom gav Pavedømmet sin Kraft (den verdslige

Arm) og sin Trone (sit Herskersæde, Rom) og stor Magt.

Inden jeg gaar videre her, vil jeg bede Dem lægge Mærke
til Dan. 7, 25, hvor, som allerede paavist, den samme Magt

(Pavedømmet) beskrives. Vi læser: Og han skal tale Ord

imod den Højeste og undertrykke den Højestes hellige og
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tænke paa at forandre Tider og Lov, og de skal gives i hans

Haand indtil een Tid og Tider og en halv Tid.»

Den Lov, som omtales her, maa være den Højestes Lov,

ligesom det er den Højestes hellige, der skulde undertryk-

kes; thi en jordisk Magt har jo Ret til at forandre sine egne

Love. Helt anderledes stiller det sig derimod med Hensyn
til Guds Lov; den er uforanderlig. Herren talte den med
sin egen Røst og skrev den med sin egen Finger. 2 Mos.

31, 18; 5 Mos. 10, 1—4. Den Magt, som forsøger at forandre

Guds Lov, sætter sig ikke alene i Guds Sted, men ophøjer

sig over Gud. Det er derfor interessant at lægge Mærke til,

hvor træffende Dan. 7, 25 og 2 Thess. 2, 4 supplerer hinan-

den ogsaa paa dette Punkt. I førstnævnte Skriftsted staar,

der, at han skal « tænke paa at forandre Tider og Lov», og

i sidstnævnte, at han «ophøjer sig over alt, hvad der kaldes

Gud eller Helligdom ». Sammenligner man de ti Bud i en

katolsk Katekismus med de ti Bud i den hellige Skrift, op-

dager man straks den store Forskel.

BUDENE, SOM GUD SKREV DEM.

Indledning: «Jeg er Herren,

din Gud, som udførte dig af Ægyp-
tens Land, af Trælles Hus.»

1. «Du skal ikke have andre Gu-

der for mig.»

2. «Du skal ikke gøre dig udskaa-

ret Billede eller nogen Lignelse

efter det, som er i Himlen oven-

til, eller det paa Jorden neden-

til, eller det, som er i Vandet

under Jorden. Du skal ikke

tilbede dem og ikke tjene dem;

thi jeg, Herren din Gud, er en

nidkær Gud, som hjemsøger

Fædres Misgerning paa Horn,

BUDENE FORANDRET AF DEN
KATOLSKE KIRKE.

«Jeg er Herren, din Gud. Du
skal ikke have andre Guder end

mig; du skal ikke gøre dig no-

get Billede for at tilbede det.»

«Du skal ikke tage Herren, din

Guds Navn forfængelig.*



3. «Kom i Hu, at du helligholder

Sahbaten.»

4. «Du skal ære din Fader og din

Moder, at det maa gaa dig vel,

og du maa leve længe paa Jor-

den. >
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paa dem i tredje og paa dem

i fjerde Led, paa dem, som ha-

der mig; og den, som gør Mi-

skundhed i tusinde Led mod
dem, som elsker mig, og mod
dem, som holder mine Bud.»

3. «Du skal ikke tage Herren din

Guds Navn forfængelig; thi Her-

ren skal ikke lade den være

uskyldig, som tager hans Navn

forfængelig.«

4. »Kom Sabbatens Dag i Hu. at

du holder den hellig. Seks Dage

skal du arbejde og gøre al din

Gerning. Men den syvende Dag

er Sabbat for Herren din Gud:

da skal du ingen Gerning gøre,

hverken du eller din Søn eller

din Datter, din Svend eller din

Pige eller dit Dyr eller din

fremmede, som er inden dine

Porte. Thi i seks Dage gjorde

Herren Himlen og Jorden, Ha-

vet og alt det, som er i dem,

og hvilede paa den syvende

Dag; derfor velsignede Herren

Sabbatsdagen og helligede den.«

5. «Ær din Fader og din Moder,

paa det dine Dage kan forlæn-

ges i Landet, som Herren din

Gud giver dig.»

6. «Du skal ikke ihjelslaa.«

5. «Du skal ikke slaa ihjel. >

7. «Du skal ikke bedrive Hor.«

8. «Du skal ikke stjæle.«

9. «Du skal ikke svare mod din

Næste som et falsk Vidne.*

10. «Du skal ikke begære din Næ-

stes Hus. Du skal ikke be-

6. «Du skal ikke begaa Ægteskabs-

brud. »

7. «Du skal ikke stjæle.«

8. «Du skal ikke sige falsk Vid-

nesbyrd imod din Næste.«

9. «Du skal ikke legære din Næ-

stes Hustru.«

10. «Du skal ikke begære noget

af. hvad der tilhorer din Næ-
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gære din Næsles Hustru eller ste.» — ^Katolsk Katekismus*,

hans Svend eller haus Pige Kristiania, 1897, Side 84, 83.

eller hans Okse eller hans Asen

eller noget, som hører din Næ-

ste til.»— 2 Mos. 20, 1—17.

«Hvem har foretaget denne Forandring? » spørges der.

At der er sket en Forandring, er klart. Jesus siger: «Men

det er lettere, at Himlen og Jorden forgaar, end at een Tød-

del af Loven bortfalder» (Luk. 16, 17); og Apostlen skriver:

«Gør vi da Loven til intet ved Troen? Det være langt fra!

Nej, vi hævder Loven. » Rom. 3, 31. Altsaa kan Kristus eller

Apostlene ikke have foretaget Forandringen. Hvem har da

gjort det?

Guds Lov er lige saa uforanderlig som Gud selv. I Vir-

keligheden kan ingen forandre de ti Bud. Det er lettere at

omstyrte Himmel og Jord end at tage een Toddel bort af Her-

rens Lov. At Guds Søn maatte lide Lovens Straf, maa være

det bedste Bevis for, at ikke engang Gud kan forandre den

Lov, der er et Udtryk for hans egen Karakter. Den store

Antikrist tror eller tænker derimod, at han kan gøre det.

Mærk Udtrykket: « tænke paa at forandre Tider og Lov».

Og at det skulde lykkes, saa vidt Kristenheden angaar, vid-

ner Herrens Ord om: «Og de skal gives i hans Haand indtil

een Tid og Tider og en halv Tid.» «Og al Jorden fulgte un-

drende efter Dyret. » For at paavise, hvor nøjagtig Pave-

dømmet har opfyldt dette Skriftord, skal jeg citere følgende

fra Pavens egen Mund:

«Dersom da de Ting, som jeg gor, siges at blive gjort, ikke af

Mennesker, men af Gud, hvad kan I da gøre mig til andet end Gud: 1

. . .

Derfor er det intet Under, om det ligger i min Magt at forandre Tid og

Tider, at forandre og ophæve Love og at fritage for alle Ting, ja endog

Kristi Bud.* — «DecretaI de transl. Epist. Cup. Quanto* (citeret i «£f

Blik paa vor Tid*, Side 232).

Tydeligere kunde Antikristen ikke tale for at van-e i

Overensstemmelse med de profetiske Forudsigelser i Dan.
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7, 25. Herrens Ord fortæller Aarhundreder i Forvejen, at

den Magt, der fremstilles ved det lille Horn, skal tænke paa
— man kunde gerne sige: mene sig i Stand til — «at for-

andre Tider og Lov». Og dette indtræffer. Antikristen

kommer og fortæller os, at det ligger i hans «Magt at foran-

dre Tid og Tider, at forandre og ophæve Love og at fritage

for alle Ting, ja endog Kristi Bud».

Netop det Bud (Sabbatsbudet), den katolske Kirke har

taget bort og erstattet med et andet, taler om Tid. Her er

altsaa ikke Tale om en Tøddel eller et Bogstav, men om et

helt Bud, det, der siger, at «den syvende Dag er Sabbat for

Herren din Gud». Hvilket Bud følger nu Kristenheden —
det, der staar i Guds Lov, eller det, den katolske Katekismus

har sat i Stedet for?

Udtrykket: «Og de tilbad Dragen, fordi den havde gi-

vet Dyret Magten; og de tilbad Dyret» (Aab. 13, 4), viser,

at de, der adlyder Dyret (den katolske Kirke), ogsaa adlyder

Dragen (Hedenskabet). Med andre Ord, det Bud, den ka-

tolske Kirke sætter i Stedet for det, den tager ud af Guds

Lov, har den faaet i Arv fra Hedenskabet.

Som det fremgaar af baade Bibelen og den katolske

Katekismus, er Guds Lov blevet forandret. Sabbatsbudet er

flyttet fra at være det fjerde Bud i Guds Lov til det tredje

i den katolske Katekismus. Desuden er Tiden blevet for-

andret fra den syvende Dag til den første. Spørgsmaalet

bliver da: Naar og hvorledes fandt denne Forandring Sted?

Dette kommer jeg mere udførlig ind paa i et andet Foredrag

og skal derfor her fatte mig i Korthed.

Det hedenske Rom fejrede den første Dag i Ugen eller

Søndagen til Ære for Solen, hvorfra Dagen har sit Navn —
Solens Dag. Søndag hedder paa Latin: «dies solis », paa

Engelsk «Sunday», paa Tysk «Sonntag» — Solens Dag. Det

samme gælder Ordet «Søndag», der kommer fra det oldnor-

diske «sunnadagr», af sunna» — Sol; altsaa Soldag eller

Solens Dag.
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Det er ikke Kristus eller hans Apostle, der har indstiftet

Søndagshelligholdelsen. Jesus holdt Sabbaten i Overens-

stemmelse med Budet, men forkastede de Vedtægter, Rab-

binerne havde føjet til Sabbatsbudet. Det var Grunden til,

at Farisæerne anklagede ham for Sabbatsovertrædelse, no-

get, han selvfølgelig aldrig gjorde sig skyldig i. Det nye Te-

stamente hentyder ikke med et eneste Ord til, at Søndagen

skulde være de Kristnes Sabbat. Biskop Rørdam har derfor

Ret, naar han siger:

«Naar og hvorledes det er blevet Skik at helligholde den første

Dag i Ugen, fortæller Ny Test. intet om.» — « Beretning om det andet

kirkelige Møde i Kobenhavn, den 13de—15de Septbr. 1887», Side 40.

Biskop Grimelund (norsk Biskop) fremkommer med en

lignende Udtalelse, naar han taler om Søndagens Indførelse

som Hviledag, og indrømmer følgende:

« Hertil behøves en ligesaa udtrykkelig Befaling fra Gud, hvorved

den forrige Forskrift ophæves, men hvor findes en saadan Befaling?

Det er sandt, en saadan Befaling findes ikke.» —- ^Søndagens Historie*

(af Biskop Grimelund), Side 18.

Og videre paa Side 37, (Udhævelserne er som her an-

givet) :

« Samler vi nu, hvad Historien lærer om Søndagens Opkomst og

Søndagslærens Udvikling, saa bliver Summen denne: Det er ikke

Apostlene, ikke de forste Kristne, ikke heller Oldkirkens Concilier, der

har paatrykt Søndagen Sabbatens Navn og Stempel, men det er Mid-

delalderens Kirke og skolastiske Lærere. »

Pastor Sommer (dansk luthersk Præst) skriver om
samme Spørgsmaal i « Evangelisk Ugeskrift* for 1864 saa-

ledes:

Hvad nu de Kristnes ugentlige Hviledag angaar, da taler den

hellige Skrift intet om, at Herren skulde have indstiftet den. Guds

Ord i den hellige Skrift giver os for øvrigt fuldkommen tilstrækkelig

Underretning om Herrens Indstiftelser, om Daaben, om Nadveren, om
Bønnen og om Husholdningsembedet, som han indstiftede til Ordets

fortsatte Forkyndelse; men forgæves søger man i den hellige Skrift

noget om, at Herren skulde have udvalgt Søndagen til sin Dag, skulde
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paa en særegen Maade have knyttet sin Velsignelse til den Dag, og

dette skulde være Aarsagen til, at Søndag er blevet kaldet Herrens Dag.»

Den 22de Septbr. 1908 skrev Lederen for den svenske

Frikirke, Lektor P. YValdenstrom, bl.a. følgende i «Pietisten»:

«Men befaler da ikke det nye Testamente os at helligholde Søn-

dagen som Sabbat? Nej, ikke et eneste Sted. Ethvert Forsøg paa at

bevise dette er fuldstændig resultatløst. Men hvorledes er det da gaaet

til, at vi alligevel holder Søndagen hellig? Simr: Det er en gammel,

god Kirkeskik og intet andet.

»

Disse Mænd vilde næppe skrive saaledes, dersom det

ikke var sandt. De holdt jo selv Søndagen. De maa imid-

lertid erkende, at Søndagshelligholdelsen ikke stammer fra

Jesus eller hans Apostle, og at det nye Testamente ikke for-

tæller os noget om, «naar og hvorledes det er blevet Skik

at helligholde den første Dag i Ugen»: de indrømmer ogsaa,

at det kun er «en gammel, god Kirkeskik og intet andet».

Men naar det nye Testamente ikke fortæller os noget om,

«naar og hvorledes det er blevet Skik at helligholde den

første Dag i Ugen», saa kan det da heller ikke befale os at

holde Søndag.

Søndagshelligholdelsen er en katolsk Kirkeskik og in-

tet andet ». x\t disse Mænd alligevel hævder, at vi meget

godt kan holde fast ved denne «Skik», og at Gud ikke tager

det saa nøje osv., viser bedre end noget andet, at vor Tids

Kristenhed gør sig skyldig i netop det, som Jødekirken gjorde

paa Jesu Tid, og som han irettesatte dem for: «I ophæver

Guds Ord ved eders Overlevering, som I har overleveret; og

mange lignende Ting gør I.» Mark. 7, 13.

Den store Antikrist paastaar, at han har Magt til «af

forandre og ophæve Love og at fritage for alle Ting, ja endog

Kristi Bud ». Og som det fremgaar af Biskop Rørdams Ud-

talelser, blev det lidt efter lidt en

«faststaaende Lære, som gjaldt hele Middelalderen igennem, i

tKirkens mørke Tid», at «den hellige Kirke og dens Lærere», eller

Biskopperne med den romerske Pave i Spidsen, som Kristi og hans

Apostles Stedfortrædere paa Jorden, havde flyttet den gamle Pagts
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Sabbat med dens Herlighed og Hellighed over paa den første Dag i

Ugen, Kristi Opstandelsesdag». -- ^Beretning om det andet kirkelige

Møde . . .», Side 41.

Men vi skal nu høre direkte fra den katolske Kirke -

fra selve Kilden:

«Sp.: Kan du paa nogen anden Maade bevise, at Kirken har

Magt til at indstifte Festdage ved Lov? Sv.: Dersom den ikke havde

saadan Magt, saa kunde den ikke have gjort det, som alle Nutidens

Religionshekendere er enige med den i — den kunde ikke have indfort

Helligholdelsen af Søndagen, den første Dag i Ugen, i Stedet for Hel-

ligholdelsen af Lørdagen, den syvende Dag, en Forandring, for hvilken

der ingen Autoritet findes i Skriften. » — «Doctrinal Cateehism*, S. 174.

Og videre paa Side 352:

«Sp.: Naar Protestanterne arbejder om Lørdagen eller den sy-

vende Dag i Ugen, følger de da Skriften som deres eneste Trosregel —
finder de tydeligt nedskrevet i den hellige Bog, at Gud giver dem Til-

ladelse dertil?

«Sv.: Tværtimod. De har ingen anden Autoritet for denne Praksis

end Traditioner. Ved at arbejde om Lørdagen overtræder de et af

Guds Bud, som han aldrig tydelig har afskaffet — «Kom Sabbatens

Dag i Hu, at du holder den hellig«.

»

Paa Side 101 staar der, at dersom Protestanterne skulde

holde sig til Bibelen i alt vedrørende Trossager, saa

«maatte de ikke helligholde Søndag, men Lørdag i Overensstem-

melse med Budet: «Kom Sabbatens Dag i Hu, at du holder den hellig;*

thi dette Bud er ikke i Skriften blevet forandret eller afskaffet.*

I «Catholic Mirror* (katolsk Organ i Amerika) for den

23de Decbr. 1893 læser vi:

«Der findes ingen anden Udvej for en samvittighedsfuld Prote-

stant end at forkaste Søndagshelligholdelsen og vende tilbage til Lør-

dagshelligholdelsen, hvilket hans Trosregel, Bibelen, befaler. Hvis han

derimod nødigt vil forlade den katolske Overlevering, som paalægger

ham at helligholde Søndagen, og som Protestanterne stik imod deres

Trosregel, Bibelen, har antaget, saa maa han selvfølgelig ogsaa antage

alt, hvad Kirken lærer. Retfærdighed og sund Fornuft fordrer, at man

her vælger eet af to. det vil sige, at man enten antager Protestantismen

og helligholder Lørdagen eller Katolicismen og helligholder Søndagen.

Ingen Overenskomst er mulig.«
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Den katolske Kirke har forandret Guds Lov, og det

store Flertal af Protestanterne har bøjet sig for denne For-

andring og saaledes opfyldt Profetien: Og al Jorden fulgte

undrende efter Dyret. » Saaledes er det gaaet til, at Antikrist

har erobret Kristenheden.

Hermed være det ikke sagt, at alle de, der har holdt

Søndag ned igennem Tiderne, gaar fortabt. Det forholder

sig med dette Menneskebud som med alle de falske Lære-

sætninger, som fra Tid til anden har sneget sig ind i Jøde-

dommen saavel som i Kirken. Gud bærer over med «Van-

kundighedens Tider », indtil den Dag kommer, da han byder

« Menneskene, at de alle og alle Vegne skal omvende sig».

Ap. G. 17,30.

Det er gaaet med Sabbatsbudet i den kristne Kirke, som
det i lange Tider under den gamle Husholdning gik med
Budet, der siger: «Du skal ikke bedrive Hor.» Trods dette

Bud fulgte Guds Folk længe den i de Dage (ogsaa fra He-

denskabet indførte) gængse Uskik — Flerkoneri. Herren

tolererede det en Tid; men da Lyset ved Evangeliets Grund-

læggelse skinnede i Herlighed, kom den Sandhed, som saa

længe havde været skjult, atter til sin Ret. Jesu Ord: «Har

I ikke læst, at Skaberen fra Begyndelsen skabte dem som
Mand og Kvinde»? fremkaldte Spørgsmaalet: « Hvorfor bød

da Moses at give et Skilsmissebrev og skille sig fra hende?«

Og Mesteren svarede: « Moses tilstedte eder at skille eder

fra eders Hustruer for eders Hjerters Haardheds Skyld;

men fra Begyndelsen har det ikke været saaledes. » Matt.

19, 4—8. En Skik eller et Bud, der ikke er bygget paa Sand-

hedsordet, maa før eller senere vige for Guds Bud.

<Og dette er Dommen, at Lyset er kommet til Verden.*

Joh. 3, 19. Vi skal dømmes efter det Lys, Herren lader skinne

paa vor Vej, uanset om vi antager eller forkaster det. I første

Tilfælde bliver det os til Frelse, i sidste til Fortabelse, men
da har vi ingen Undskyldning. Joh. 15, 22.



ANTIKRIST EROBRER KRISTENHEDEN 187
OOOOCOOXXX»OOCXX>C<»OOOOCCIOC^^

Under det store Frafald inden for Jødekirken bar Gud i

lang Tid over med « Vankundighedens Tider »; men da Lyset

atter skinnede i sin fulde Klarhed, bød han alle Mennesker
alle Vegne at omvende sig. Paa Pinsefestens Dag var mange
« gudfrygtige Mænd af alle Folkeslag under Himlen» for-

samlet i Jerusalem for at tilbede. Disse fulgte Herrens Ord,

saa langt de forstod det. Da Peter oplod de profetiske For-

udsigelser for dem, stak Ordet «dem i Hjertet, og de sagde

til Peter og de øvrige Apostle: I Mænd, Brødre! hvad skal

vi gøre?» Og Peter svarede: « Omvend eder og hver af

eder lade sig døbe paa Jesu Kristi Navn til eders Synders

Forladelse* — en Opfordring, som ca. tre Tusinde fulgte.

Ap. G. 2det Kap.

I et af de følgende Foredrag skal jeg særlig dvæle ved

det sidste Kald, Gud lader udgaa til alle Jordens Beboere,

før Kristus kommer anden Gang. Dette Kald, der er en lige

saa nøjagtig Opfyldelse af bestemte Profetier angaaende Kri-

sti andet Komme, som det, der skete paa Pinsefestens Dag,

var en Opfyldelse af bestemte Profetier om Kristi første

Komme, udretter det samme for vor Tids « gudfrygtige Mænd
af alle Folkeslag under Himlen », som de Profetier, Peter hen-

viste til i sin Tale paa Pinsefestens Dag, dengang udrettede.

Kærnepunktet i dette Kald er, som vi skal se, en For-

kyndelse af Herrens «Doms Time» og en Advarsel imod at

tilbede «Dyret» — den store Antikrist. De, der adlyder dette

Kald, samler sig om «Guds Bud og Troen paa Jesus ». Sej-

rende gaar de ud af Kampen med Dyret, og deres Sejrssang

vil en Gang lyde i de himmelske Sale deroppe ved Glarhavet

foran Guds Trone. Aab. 15, 2. 3.



I ANTIKRISTENS FODSPOR.
PROTESTANTISMEN FØR OG NU SET I DE BIBELSKE

PROFETIERS LYS.

OG JEG saa et andet Dyr stige op af Jorden, og det havde to

Horn ligesom et Lam og talte som en Drage. Og det udøver

hele det første Dyrs Magt for dets Aasyn og faar Jorden og

dem, som bor derpaa, til at tilbede det første Dyr, hvis dødelige Saar

blev lægt. Og det gør store Tegn, saa at det endog faar Ild til at falde

ned fra Himlen paa Jorden for Menneskenes Aasyn. Og det forfører

dem, som bor paa Jorden, for de Tegns Skyld, som det blev givet det

at gøre for Dyrets Aasyn, og siger til dem, som bor paa Jorden, at de

skal gøre et Billede af Dyret, ham, som har Sværdhugget og kom til

Live. Og det fik Magt til at give Dyrets Billede Aand, saa at Dyrets

Billede endog kunde tale og gøre, at alle de, der ikke vilde tilbede Dy-

rets Billede, skulde ihjelslaas. Og det faar alle, baade smaa og store,

baade rige og fattige, baade frie og Trælle, til at sætte sig et Mærke
paa deres højre Haand eller paa deres Pande, for at ingen skal kunne

købe eller sælge uden den, som har Mærket, Dyrets Navn eller dets

Navns Tal. Her gælder det Visdom! Den, som har Forstand, udregne

Dyrets Tal; thi det er et Menneskes Tal, og dets Tal er 666. » Aab. 13,

11—18.

Den Magt, Johannes beskriver i de oplæste Vers, kom-
mer frem omkring den Tid, da den Magt, der omtales i de

første ti Vers af samme Kapitel, mister Verdensherredøm-

met over Rigerne.

Dette Dyr stiger «op af Jorden » og har «to Horn lige-

som et Lam», men taler «som en Drage ». Aab. 13, 11. «Et

andet Dyr» maa nødvendigvis betegne et andet Rige. Her

staar vi altsaa over for et nyt Rige, som Johannes ser « stige

op af Jorden ». Det syvhornede Dyr steg ligesom de fire
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Dyr i Dan. 7de Kap. «op af Havet». Aab. 13, 1. Som vi har

set, er Dyr Sindbilleder paa Riger, og Hav eller Vande er

et Symbol paa «Folk og Skarer og Folkeslag og Tungemaal».

Vinde eller Stormvejr er Sindbilleder paa Krig.

Dyret med de to Horn kommer ikke op af et oprørt Hav,

men af Jorden. Ligesom en Plante skulde det Rige, vi her

staar over for, udvikle sig paa en ganske naturlig Maade,

altsaa forskellig fra de foregaaende Riger, der skaffede sig

Magt ved Hjælp af Sværdet.

Dette Dyr «udøver hele det første Dyrs Magt for dets

Aasyn», altsaa maa dette Riges Omraade ligge uden for det

første Riges. «Det havde to Horn ligesom et Lam;» altsaa

maa det paa den Tid, Johannes saa det stige op af Jorden,

have en Forfatning (en Regering taler jo gennem sin For-

fatning), der i flere Henseender er affattet efter Kristi Lære.

Lammet repræsenterer jo Kristus. Joh. 1, 36; Aab. 5, 6; 1

Kor. 5, 7. Hvilken Magt eller Regering passer disse Kende-

tegn paa?

I det 16de Aarhundrede opstod der en kraftig Bevæ-

gelse, der vakte stor Opmærksomhed over hele Verden. Det

var Reformationen, der som en mægtig Bølgebevægelse gik

hen over Europa. At denne Bevægelse var fra Herren, turde

være overflødigt at bemærke. En Ting, Luther gerne vilde

have set gennemført, nemlig « streng Adskillelse mellem Sta-

ten og Kirken », magtede han imidlertid ikke. Herom skri-

ver Cantu i sin Verdenshistorie:

« Uagtet Luther teoretisk havde haft den rigtige Følelse af, at der

burde være streng Adskillelse mellem Staten og Kirken, blev han dog

snart af Omstændighedernes Magt saa at sige tvunget til at virke i

modsat Retning.« — 5te Bind, Side 221.

Og videre paa Side 229:

»Luther havde med stor Smerte set det religiøse Spørgsmaal blive

sammenviklet med Politikken, og gentagne Gange havde han advaret

imod at forsvare Evangeliet med Vaabenmagt. Men Begivenheder og

Forhold, hvorover han ikke var Herre, havde efterhaanden hidfort

Kampen paa Valpladserne.*
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Protestantismens sande Grundsætning — < i eet og alt at

holde sig til Bibelen » — kunde umuligt komme til sin Ret

inden for en Statskirke. Den borgerlige og religiøse Frihed,

som var en naturlig Følge af Reformationen, blev saaledes

hemmet allerede fra Begyndelsen af. De, der siden kæm-

pede for de Principper, maatte søge et andet Sted hen — til

de Forenede Stater i Nordamerika — hvor de sande prote-

stantiske Principper kunde gennemføres.

Dette Land, der af Naturen var saa rigt udstyret, saa-

vel hvad selve Landet med dets Frugtbarhed som dets

Klima betræffer, havde været ligesom gemt af en usynlig

Haand indtil kort før Reformationens Opstaaen. Gud har

sikkert haft en Hensigt dermed, nemlig at plante Friheds-

banneret her, baade hvad den borgerlige og den rent reli-

giøse Frihed betræffer. Langsomt og stiltiende lægges Grun-

den til denne Nations Opstaaen, og her passer det profetiske

Udtryk: « stige op af Jorden*. Naar vi derfor kommer ned

til Aaret 1798, da Pavekirken fik sit dødelige Saar, finder

vi en Regering, der i enhver Henseende svarer til den inter-

essante Profeti, vor Tekst beskriver.

De nordamerikanske Fristater grundlagde et selvstæn-

digt Rige den 4de Juli 1776, da Kongressen vedtog Uafhæn-

gighedserklæringen, hvoraf jeg skal læse følgende:

«Vi anser det for en selvfølgelig Sandhed, at alle Mennesker er

skabt lige og af deres Skaber forlenede med visse uafhændelige Ret-

tigheder, til hvilke hører Liv, Frihed og Stræben efter Lykke.

»

Det var deres Hensigt at grundlægge et Rige, hvor en-

hver frit og uhindret kunde dyrke Gud i Overensstemmelse

med sin Samvittighed. Dette er sand Protestantisme, byg-

get paa Kristi (Lammets) Ord og Lære. Her skal jeg citere

fra den ogsaa herhjemme anerkendte nordamerikanske Hi-

storieskriver George Bancroft:

• Som et Horn af Reformationen, nøje knyttet til de foregaaende

Aarhundreder og til Menneskehedens største aandelige Kampe, var
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Ny-England blevet koloniseret af Entusiaster, som ikke frygtede nogen

anden Hersker end Gud.» — 4de Bind. Side 121.

Og atter:

« Kolonisterne var Resterne af Reformationens første Frugter fra

de belgiske Provinser og England, fra Frankrig og Bøhmen, fra Tysk-

land og Schweiz, fra Piemont og de italienske Alper. » — 2det Bind,

Side 260.

Dr. Wolf supplerer dette, naar han skriver følgende i

«The Lntherans in America*, Side 110:

«Et Folk, der var avlet i Reformationens Veer, som, besjælet af

nye Idéer og højere Maal, af Forsynet var udset til at stifte en stor

kristelig Republik i den nye Verden, en af de mægtigste Fremmere af

det menneskelige Fremskridt.«

Med Hensyn til de Forenede Staters Opkomst er det

særlig interessant at mærke sig følgende Udtryk:

cVi voksede som et Sædekorn i al Stilhed til et mægtigt Rige.»

— Townsend i «New World and 0/d», Side 635.

Her staar vi atter over for historiske Kendsgerninger,

der paa en interessant Maade bekræfter, hvad Herrens Ord

for Aarhundreder siden forudsagde skulde ske. De For-

enede Stater « voksede som et Sædekorn i al Stilhed til et

mægtigt Rige» — en Opfyldelse af Seerens Forudsigelse:

«Og jeg saa et andet Dyr stige op af Jorden. » Og de, der

grundlagde denne Republik, betragtede ifølge Bancroft

« Amerika som den Magt, der opstod for at bane Vejen til Frihed

for alle Jordens Nationer*. — 7de Bind, Side 115.

Særlig to Ting kendetegner de Forenede Stater fremfor

noget andet, nemlig den borgerlige og religiøse Frihed. De

to Horn kan være et passende Sindbillede herpaa. Hør,

hvad Bancroft siger i 7de Bind, Side 292:

• Amerikanerne var overbevist om, at de var udvalgt til at udbrede

den borgerlige og religiøse Frihed, bestemt til store Velsignelser og

Prøvelser, til Kamp og til Glæde, til en glorværdig Opfyldelse af den

store Pligt: at grundlægge Friheden i den nye Verden og give den

gamle et Eksempel.*



192 ET ORD I RETTE TID
OOOOOOOOOOOCXXXOOOOOCOCOCODOOO^

I 1776 talte de Forenede Staters Indbyggere næppe tre

Millioner, i Dag tæller de over 100 Millioner. Intet andet

Land har en lignende Fremgang at opvise. Dette gælder

ikke alene Folkevæksten, men ogsaa paa mange andre Om-
raader. Amerika over en mægtig Indflydelse paa Europa i

flere Retninger — ogsaa de religiøse. Medens Fristaterne

kan være et Arnested for Vildfarelser, maa det indrømmes,

at dyrebare Sandheder, der har ligget gemt i Aarhundreder,

atter er kommet for Lyset i dette Frihedens Land.

Vi maa heller ikke glemme, at Vildfarelse som Regel

følger i Hælene paa Sandheden, hvis den da ikke løber foran.

Dette var Tilfældet paa Mose Tid: — her tænker jeg paa

Troldkarlene, der søgte at efterligne hans kraftige Gerninger.

Det samme gælder Apostlenes saavel som Luthers Tid. Husk,

hvor mange fanatiske Bevægelser der opstod inden for saavel

som uden for den første kristne Menighed, og paa Luthers

Tid stod det ingenlunde bedre til. Det er jo i Grunden gan-

ske naturligt, at der, hvor Herrens Ord forkyndes purt og

rent, raser Satan stærkest.

«Og talte som en Drage. » Forunderligt! Den Magt, der

til at begynde med har saa meget tilfælles med Lammet, ta-

ler til sidst som en Drage. < Og det udover hele det første

Dyrs Magt.» Ja det gaar endog saa vidt, at det med Vold

og Magt vil tvinge Folkene til at tilbede eller adlyde det

forste Dyr — den store Antikrist. Hvem i det frie Amerika

vilde have troet det for blot fyrretyve Aar siden?

Et katolsk Amerika.

Som vi har set, har den katolske Kirke forandret Guds

Lov og indført Søndagen i den kristne Kirke i Stedet for

Herrens Sabbat. Søndagen eller, som den ogsaa kaldes,

Solens Dag, var jo det hedenske Roms Festdag. Ved Hjælp

af den verdslige Arm tvang den katolske Kirke anderledes-

tænkende til at adlyde dens Dekreter. Ifølge Profetien

skulde de Forenede Stater gøre noget lignende. Det Dyr.
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der fik Sværdhugget , kom til Live . Katolicismens Aand
vil til sidst erobre de nordamerikanske Fristater.

Dette Maal har Katolikkerne ogsaa sat sig. Efter at Re-

daktøren af < Kolnische Zeitung> af 13de Juli 1896 i en Re-

daktionsartikel har citeret, hvad Franskmanden Lafayette

udtalte i Begyndelsen af det 19de Aarhundrede, skønt han
selv var Katolik, nemlig: Skulde nogen Sinde det ameri-

kanske Folks Frihed blive tilintetgjort, saa vil det ske ved

det romerske Præsteskab,* aftrykker han følgende af Pave

Leo XIII's Hyrdebrev (den 7de Novbr. 1885) til de Forenede

Staters Katolikker:

tAlle Katolikker maa træde frem som virksomme Elementer i

det daglige politiske Liv i de Lande, hvori de opholder sig. De hør

med al Magt bestræbe sig for, at hine Staters Forfatninger bliver for-

andret efter den sande Kirkes Grundsætninger.

Som det fremgaar af Aab. 12te Kap., fører Satan stadig

Krig mod Kristus og hans Værk. Gennem Hedenskabet sø-

ger han at ødelægge og omstyrte først Jesus og siden den

første Menighed. Da dette mislykkes, lister han sig i

Aarenes Løb ind i selve Kirken, hvor han har bedre Held

med sig. I Løbet af nogle faa Aai hundreder lykkes det ham
at demoralisere Kirken og omdanne denne til et Pave-

dømme. Gennem dette søger han saa at udrydde alle Her-

rens Sandhedsvidner. Men som han tror sig allermest sik-

ker, udbryder Reformationen.

Slaget er tabt, og den store Ærkefjende er atter afsløret.

Den religiøse katolske Kappe, han er iført, formaar ikke

længer at skjule, hvem han virkelig er. Fra nu af begynder

Pavedommets verdslige Magt og Indflydelse at dale, indtil

man omsider i 1798 borttager den. Men Satan giver ikke

tabt; han «har stor Vrede, fordi han ved, at han kun har

liden Tid». Ifort en ny Dragt fornyer han sit Angreb. Thi

vi læser: Og Dragen vrededes |>;i;i Kvinden og gik bort for

at fore Krig imod de ovrige af hendes Sæd, dem, som holder

Guds Bud og har Jesu Vidnesbyrd. A.ab. 12, 17.

13
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Det er stadig de sande Guds Børn, Fjenden vil til Livs.

Mod dem fores Krigen. De skal om muligt ødelægges. For-

bitret vender han sig bort for at søge sit Bytte paa nye Fel-

ter og ved Hjælp af nye Metoder.

Derovre i Nordamerika, hvor de uforstyrret og uhindret

kunde tjene Gud i Overensstemmelse med deres Samvittig-

hed, grundlagde Protestanterne Fristaterne og indførte de

sande protestantiske Frihedsprincipper, og der blomstrede

de Idealer, der tilhører den apostoliske Kirke, som Luther og

hans samtidige kæmpede for, nemlig fuldstændig Adskillelse

mellem Kirken og Staten. Det er derfor kun en Selvfølge,

at dette Land bliver det Sted, hvor Satan samler sine Kræf-

ter for at føre Krig imod de øvrige af Kvindens Sæd, dem,

som holder Guds Bud og har Jesu Vidnesbyrd.

«Og det fik Magt til at give Dyrets Billede Aand, saa at

Dyrets Billede endog kunde tale og gøre, at alle de, der ikke

vilde tilbede Dyrets Billede, skulde ihjelslaaes.» Aab. 13, 15.

En lignende Forfølgelse som den, der i den mørke Middel

alder fandt Sted i Europa, men af kort Varighed, skal ifølge

denne Profeti finde Sted i de Forenede Stater. Mærk Udtryk-

ket: Og Dragen . . . gik bort»! Katolicismens Aand vil faa

stor Magt i Nordamerika. Men forinden maa Grundloven

revideres og forandres. Tillæg til Grundloven, Artikel 1, si-

ger nemlig, at

« Kongressen skal ingen Lov udstede om at oprette nogen Reli-

gion, om at forhindre sammes frie Udøvelse, om at indskrænke Tale-

eller Pressefrihed eller Folkets Ret til at forsamles paa en fredelig

Maade og til at ansøge Regeringen om Ristand i Nød.»

Jævnfør Pave Leo XIII's Hyrdebrev, hvori Paven hen-

stiller til Katolikkerne i Amerika at virke for, at «hine Sta-

ters Forfatninger bliver forandrede efter den sande Kirkes

Grundsa>tninger», og man forstaar Hensigten. En af disse

Grundsætninger* lyder saaledes:

«Det er den katolske Kirkes Ret og Pligt at dræhe Kættere; thi

kun ved Ild og Sværd kan Kætteri udryddes. En hlot og har Rand-
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lysning spottes kun af Kættere. Fængsles eller landsforvises de. for-

dærver de andre. Den eneste Redning er da at dræbe dem. Selv om
de omvender sig, bør man ikke tillade, at deres Liv spares, ligesaa

lidt som Anger kan frelse Samfundets Forbrydere: thi Kirkens høje-

ste Gode er Enbed i Troen, og dette kan ikke bevares, medmindre
Kættere dræbes. » — « Institutternes Juris Ecclcsiastici Publici* ved Ma-
rianus de Luca, Professor i Dekretalerne ved det Gregorianske Univer-

sitet. Udgivet med en bjertelig Anbefaling af Pave Leo XIII, 1901.

Citeret i *The Protestant Magazine*, Januar 1914, Side 25.

At Katolikkerne har efterkommet Pave Leo XIIFs Hyr-

debrev, derom vidner Kendsgerningerne tydeligt nok. Ved
en stor katolsk Missionskongres, afholdt i Boston 19de

—

22de Oktbr. 1913, udtalte den katolske Biskop Fallon fra

Ontario sig ifølge ^Boston Herald* (den 20de Oktbr. 1913)

saaledes:

« Denne Missionskongres er en ligefrem og naturlig Følge af de ka-

tolske Principper, og ud fra disse kan man give Svar paa Spørgsmaalet:

«Hvad betyder denne Bevægelse? Den betyder, at vi foreslaar at gøre

Nordamerika til et katolsk Land, at føre Amerika til Jesus Kristus gen-

nem den katolske Kirkes guddommelige Lærdomspunkter og ind under
Pavens allerhøjeste aandelige Ledelse.

»

Den 16de Maj 1912 stod følgende at læse i ^Western

Watchman let katolsk Blad)

:

«Den, der i vor Tid modarbejder den katolske Kirke, er en poli-

tisk Snigmorder.*

Paa den Tid, Engelen viste Johannes denne Nations

Opkomst og Udvikling, var Amerika ikke engang opdaget,

og endnu for blot fyrretyve Aar siden trak den overvejende

Del af Protestanterne i Amerika paa Smilebaandet, naar vi

i Kraft af denne Profeti henledte deres Opmærksomhed paa,

at det frie Nordamerika i Tidens Lob vilde lade sig fange

i den katolske Kirkes Garn. At Protestanterne allerede nu
til Dels indser, hvilken Fare der i saa Henseende truer Fri-

staterne, fremgaar tydeligt af følgende Udtalelse, som Dr.

.T. Addison Smith (presbyteriansk Præst) fra Tennessee frem-

kom med ved et større Mode, afholdt i Kansas City, Missouri.
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i Maj 1913. Ifølge Kansas City Post> af 25de Maj udtalte

han bl. a.

:

«Der findes ikke en eneste intelligent Borger i de Forenede Stater,

som ikke forstaar. at den Situation. Befolkningen i dette Land nu staar

Ansigt til Ansigt med, er forfærdelig. Jeg tror, det er paa høje Tid,

at vi begynder at føle os ængstelige over Stillingen. Jeg kan ikke

længere være ligegyldig over for denne Sag. Det er et af de alvorligste

Problemer, som vi nu staar over for. Romerkirken har utviklet sig til

en kraftig politisk Organisation, som kontrolerer Valgene i dette Land.

Vi maa møde dette som Mænd.

»

Den 14de Decbr. 1913 afholdt de ledende protestantiske

gejstlige (Presbyterianere, Metodister, Baptister, Luthera-

nere m. fl.) i Hovedstaden Washington, D. C, et Protest-

møde mod den katolske Kirkes Agitation. Godt Tusinde

Mennesker fyldte det store Nationalteater, hvor Mødet hold-

tes. Mindst et Tusinde maatte gaa bort af Mangel paa

Plads. Pastor R. H. Mc Kim ved Epifani-Kirken var Hoved-

taler. Hans Foredrag blev siden gengivet i sin Helhed i

« Protestant Magazine >, Febr. 1914. I Slutningen af Foredra-

get udtalte Pastor Mc Kim bl. a.

:

<Lad mig saa sige til Slutning, at paa Historiens hele Felt gives

der ingen Kendsgerning, som er mere klart og uomtvisteligt fastslaaet

end denne, at vor amerikanske Forfatning blev grundlagt af et prote-

stantisk Folk og inspireret af protestantiske Idéer. Og lad mig der-

næst spørge Dem, om vi, hvis Forfædre arbejdede og led og døde for

at skabe dette vidunderlige Friheds- og Selvstyresystem, med Hænderne

i Skødet skulde tillade, at vor Frihedsarv lumskelig bliver os frataget

af en Kirke, som i alle Lande og til alle Tider har været Frihedens

Fjende — en Kirke, hvis ene Organ den 21de November 1912 inde-

holdt disse Ord:

«Vore Helte er Hertugen af Alba og Catarine de Medici. De
kendte Hugenotterne og fordrev dem fra Fastlandet. ... Vi har aldrig

skrevet en Linje til Undskyldning for eller Besmykkelse af Inkvisitio-

nen. Vi har aldrig troet, at den behøvede noget Forsvar. » — Dr. Phe-

lan i « Western Watchman*.

Den samme Forfatter siger: cPaven er Verdens Hersker. Alle

Kejsere, alle Konger, alle Fyrster og alle Præsidenter i Verden i Dag
er som disse mine Alterdrenge.* — Samme, 27de Juni 1912.
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Faren er virkelig. Den vokser Aar for Aar. og inden mange Tiaar

kan den være overhængende.)

I de sidste fyrretyve Aar er der fra religiøse Hold gjort

mange Forsøg paa at forandre de nordamerikanske Frista-

ters Grundlov. Det ene Lovforslag efter det andet er blevet

fremlagt i de Forenede Staters Senat, gaaende ud paa at ind-

skrænke den religiøse Frihed. Man er gaaet frem nøjagtig

paa samme Maade som de katolske Biskopper gjorde. Under

Navn af «Den nationale Reformforeningy har de større pro-

testantiske Samfund dannet en Forening, hvis Maal fører til

netop et sandt «Billede» af Dyret -- Pavedømmet. Og For-

eningens officielle Organ The Christian Statesman» af 2den

Oktbr. 1884 fortæller tydeligt, hvad denne Forening eller

Alliance vil. Vi læser:

«Lad alle Mennesker forstaa. at denne er en kristelig Nation, og

at vi tror, at vi omkommer uden Kristendommen; derfor maa vi for

enhver Pris bevare vor kristelige Karakter. Indskærp denne Karakter

i vor Grundlov. Lad os tvinge alle Mennesker, som kommer iblandt

os, til at antage den kristelige Morallov. Citeret i «Den borgerlige

Regering og Religionen» , Chicago (18901, Side 59.

Pastor Sam Small, et ledende Medlem af samme For-

ening, udtalte i en Vækkelsesprædiken, han holdt i Kansas

i Jan. 1888, bl. a.:

«Jeg ønsker at se den Dag komme, da Kirken skal bestemme

hele Lovgivningen baade for Nationen. Staten og Stæderne; da Lan-

dets store Menigheder skal samles i Fred og udstede deres Edikt, og

den lovgivende Magt vil anerkende det og gøre det til en Lov.» —
Samme, Side 70.

Et Ekko og et nøjagtig Billede af Dyret, ikke sandt?

Saaledes bar den katolske Kirke sig ad. Den holdt sine

store Kirkemøder og udstedte sine Edikter, og den lovgi-

vende Magt maatte gøre dem til Lov og gennemføre dem.

Pastor M. A. Gault, der dengang var en af Distrikts-

sekretærerne i nævnte Forening, udtalte sig i 1884 bl. a.:

«Vort Middel mod alle disse fordærvelige Indflydelser er simpelt

hen at faa Regeringen til at stadfæste den moralske Lov og erkende
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Guds Autoritet i den, og lægge Haand paa enhver Religion, som ikke

vil bøje sig for den.» — Samme, Side (iO.

Kommentar er overflødig; hvor rammende er ikke See-

rens Ord: «Og det udøver hele det første Dyrs Magt»!

Den Magt, det tohornede Dyr er et Symbol paa, vil faa

« Jorden og dem, som bor derpaa, til at tilbede det første

Dyr» — Pavedømmet. Aab. 13, 12. Den nationale Reform-

forening »s Hovedopgave er nemlig at indskærpe Søndagen.

Hør, hvad et fremragende Medlem, Dr. W. W. Everst, fra

Chicago siger. Den 8de Novbr. 1887 udtalte han følgende:

« Denne Dag (Søndag) er bestemt til Gudsdyrkelse og Beredelse for

et andet Liv. Den er en Prøvesten for al Religion. » — Samme, Side 102.

Amerikas Deltagelse i den store Krig har skaffet det

en Magt og Indflydelse, som intet andet Rige har. Kri-

gens for Ententen saa heldige Udfald skyldtes som bekendt

Amerikas Indtrædelse, og en stor Del af Menneskeheden fø-

ler derfor, at den staar i Taknemlighedsgæld til de Forenede

Stater.

Det er heller ikke uden Interesse, at Centralmagterne

i deres Nød maatte henvende sig til de Forenede Staters Præ-

sident i Stedet for til Paven, især naar vi husker paa, med
hvilken overlegen Foragt, ja Haan, Tyskland mødte de Fo-

renede Staters Krigserklæring. Da Krigen sluttede, var Præ-

sident Wilson Verdens største Mand; naar han talte, lyttede

hele Verden, og alles Øjne var rettet paa ham. De Princip-

per, som han fra Tid til anden under Krigen med stor Klog-

skab gjorde sig til Talsmand for, trængte sig omsider igen-

nem hele Verden over, og ved Fredsslutningen dannede de

Grundlaget for Fredsforhandlingerne. At den nye Statsfor-

fatning i Tyskland blev dannet efter amerikansk Monster,

er ogsaa bemærkelsesværdigt-, og kan den gennemføres, vil

det yderligere forøge de Forenede Staters Magt og Indfly-

delse. Den Ilte Novbr. 1918 stod følgende at læse i A'a-

tionaltidende » — Aftenudgaven:
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Amerikansk Frihed eller Sovjetrædsel

Berlin, Søndag. R. B.

«Germania» skriver:

.Tyskland staar for et yderst vigtigt afgørende Alternativ, nemlig

om det vil slutte sig til den amerikanske Frihed eller den russiske

Sovjetrædsel. Hidindtil har alle Partierne undtagen de uafhængige

Socialister ganske bestemt afvist denne sidste Vej.

Ganske vist er det den socialistiske Fremtidsstat, som de russiske

Jøder med tvske Navne ønsker at virkeliggøre: men enhver tysk Fælle

vil forsvare sig imod den Beskyldning, at han vil lyksaliggøre os med

bolschevikiske Tilstande. Vestmagternes Princip bunder derimod ikke

i socialistiske, men i liberale Idéer, og Tyskland kan ikke være i Tvivl

om sit Valg, men vil foretrække en Fremtid, i hvilken alle Kræfter,

særligt ogsaa de etiske, faar Lov til at udfolde sig frit, i hvilken ogsaa

de forskellige Trosretninger ligesom i de Forenede Stater faar Lov til

at trives fuldstændig uafhængig fremfor den russiske Tugthusstat.,

Den Magt og Indflydelse, som Amerika har skaffet sig

under Krigen, vil sætte dybe og varige Spor. Dette vil de

større religiøse Partier — Landets store Menigheder — der-

ovre benytte sig af til at skaffe deres «Edikter» Indpas og

Indflydelse ogsaa i den øvrige Verden. Mærk Ordene i vor

Tekst: «Og det udøver hele det første Dyrs Magt for dets

Aasvn og faar Jorden og dem, som bor derpaa, til at tilbede

det første Dyr, hvis dødelige Saar blev lægt.» Et nøjagtigt

Billede af Pavedømmet, eller om man vil: Pavedømmet i

en nv Skikkelse!

De store Tegn, der omtales i Aab. 13, 13, er allerede be-

gyndt at gaa i Opfyldelse: men umiddelbart før Frelserens

Genkomst vil man sikkert blive Vidne til, at det 13de Vers

faar en særlig Opfyldelse. Læs Matt. 24, 24 og 2 Thess. 2,

8 11! Spiritismen, der er tilstrækkelig kendt herhjemme,

er allerede godt paa Vej til at opfylde disse Profetier, men

da jeg kommer tilbage til det Spørgsmaal i en anden Række

Foredrag, skal jeg ikke her komme nærmere ind paa den

Sag. Lad mig blot minde om, at denne Lære har sin Oprin-

delse i de Forenede Stater. Nutidens Spiritisme opstod i
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Hydesville, New York, i Aaret 1848. Derfra har den ud-

bredt sig til alle Lande.

Angaaende det Mærke, der omtales i Aab. 13, 16. 17, da

kommer jeg tilbage til det i Foredraget over Aab. 14, 6—12.

Men inden jeg slutter, skal jeg kortelig dvæle ved Aab. 13,

18: «Her gælder det Visdom! Den, som har Forstand, ud-

regne Dyrets Tal; thi det er et Menneskes Tal, og dets Tal

er 666. » Det er altsaa Herrens Hensigt, at hans Børn skal

udregne dette Tal, der er «et Menneskes Tab. At det er

det syvhornede Dyr, der henvises til, fremgaar klart af Sam-

menhængen. Af det 17de Vers fremgaar det, at det er « Dy-

rets Navn eller dets Navns Tal», vi skal udregne.

Som vi allerede har set, udgiver Paven sig for at være

Kristi Vikar eller Stedfortræder her paa Jorden. Jeg finder

her Anledning til at henlede Deres Opmærksomhed paa den

Inskription, som tidligere Paver bar i deres Kroner, f.

Eks. Pave Gregor XVI. I hans tredobbelte Krone stod føl-

gende Inskription i Juveler: VICARIUS FILII DEL Der var

et Hundrede Diamanter i Ordet DEL Der var eet Ord paa

hver Krone — de stod ikke paa samme Linje. Som bekendt

benytter den katolske Kirke det latinske Sprog — altsaa la-

tinske Bogstaver. Betragter man det latinske Navn VICA-

RIUS FILII DEI (Guds Søns Vikar), ser man straks, at en

Del af disse Bogstaver har Talværdi.

Bogstaverne A, R, S, F, E har ingen Tal-

værdi; det har derimod de øvrige. V blev tid-

ligere brugt baade for U og V. Saaledes finder

man f. Eks. i ældre Skrifter Augustus stavet

Avgvstvs osv. Bogstaverne V, I, C, I, U, I, L, I,

I, D, I udgør netop 666. At man har fjernet

VICARIUS FILII DEI i de senere Pavers Krone,

omstyrter ingenlunde den profetiske Forudsi-

gelse. Øjenvidner bekræfter, at denne Inskrip-

tion stod paa den Krone, Pave Gregor den XVI

Tiis. 666 bar ved Paaskegudstjenesten i 1845.

V — 5

I
— 1

c — 100

I — 1

u - 5

I 1

L 50
I 1

I
— 1

D — 500
I 1
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Denne interessante Profeti afgiver saaledes et nyt Bevis

paa Bibelens Troværdighed. Guds Ord er Sandhed. Midt i

alt det Mørke, al den Synd og Elendighed, vi er omgivet af,

skinner Herrens Ord som et Lys, der viser os Vejen til Gud

og vor Frelser, som elsker os med en evig Kærlighed, og fra

hvem vi erholder Kraft til at sejre over Synden.

Lad os lytte til hans Tale og følge hans Bud!



SABBATEN I DEN NYE
PAGT.

SABBATEN FRA PARADISET TABT TIL PARADISET
GENOPRETTET.

SABBATEN blev til for Menneskets Skyld, og ikke Mennesket for

Sabbatens Skyld. Derfor er Menneskesønnen Herre ogsaa over

Sabbaten.* Mark. 2, 27. 28.

Alle Ting er blevet til ved Kristus. Joh. 1, 1—3. 14. Ved

ham skabte Gud Verden. Heb. 1, 2. Kristus «er den usynlige

Guds Billede, al Skabningens Førstefødte; thi i ham blev alle

Ting skabt i Himlene og paa Jorden, de synlige og de usyn-

lige, være sig Troner eller Herredømmer eller Magter eller

Myndigheder. Alle Ting er skabt ved ham og til ham; og

han er forud for alle Ting, og alle Ting bestaar ved ham».

Kol. 1, 15—17.

Saaledes ser vi, at Kristus deltog i Verdens Skabelse,

og det maa derfor være til ham, Gud siger: «Lad os gøre

et Menneske i vort Billede, efter vor Lignelse.* 1 Mos. 1,

26. Men saa hvilede Kristus ogsaa paa den syvende Dag.

Han var med til at hellige og velsigne ja indstifte Sabbaten.

Kristus kan derfor med Rette kaldes Sabbatens Herre.

Sabbaten fra Paradiset til Lovgivningen paa Sinai.

Der er særlig tre Ting, der udmærker Sabbaten frem-

for de øvrige seks Dage i Ugen.

1) <Gud hvilede paa den syvende Dag.y> Derfor er den

hans Hviledag. De og jeg har en Fødselsdag, og den ind-
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træffer altid paa en bestemt Dag. Ingen kan flytte den til

en anden Dag; det staar ikke engang i vor egen Magt at gøre

det. Den Omstændighed, at Herren hvilede paa den syvende

Dag, gør den til hans Hviledag.

2) i Gud velsignede den syvende Dag.* Herren velsig-

nede Abraham, Isak og Jakob m. fl. Denne Velsignelse

havde overmaade stor Betydning. Jakob forstod godt, at

den, Gud særlig velsigner, den bevarer han. Af den Grund

søgte han i sin store Nød denne Velsignelse. Han sagde:

«Jeg vil ikke lade dig gaa, uden du har velsignet mig.» 1

Mos. 32, 26. Bileam erkendte, at naar Gud velsignede, kunde

ingen forandre det. «Han velsignede, og jeg kan ikke for-

andre det,» siger han. 4 Mos. 23, 20. Herren har velsignet

den syvende Dag fremfor de andre seks Dage, derfor ud-

mærker den sig ogsaa fremfor disse.

3) Gud helligede » den syvende Dag. At « hellige » be-

tyder at indvie til helligt Brug — til Herrens Tjeneste. Af

de mange Eksempler, der kunde anføres, skal jeg her hen-

vise til et Par Skriftsteder. I 2 Mos. 29, 43. 44 læser vi: «Og

der vil jeg komme til Israels Børn, og de skal helliges ved min

Hellighed. Og jeg vil hellige Forsamlingens Paulun og Al-

teret; og jeg vil hellige Aron og hans Sønner til at gøre

Præstetjeneste for mig.» Gud udvalgte Israel til at være hans

særskilte Folk fremfor alle andre Folkeslag. 5 Mos. 7, 6.

Og blandt dette Folk valgte han nogle til at gøre Præste-

tjeneste. Han siger: «Og jeg vil hellige Aron og hans Søn-

ner til at gøre Præstetjeneste for mig.» Gud helligede, be-

skikkede eller indviede dem til en hellig Gerning. Saaledes

ogsaa med Sabbaten. Gud indviede den til helligt Brug.

I «Dr. Martin Luthers udforlige Udlæggelse af første

Mosebog — oversat efter den tyske Tekst i Walch's Udgave

af F. W. Bugge (cand. theol.). Første Bind. — Kristiania

1863. — W. Grams Forlag » findes følgende Bemærkning til

1 Mos. 2, 3 angaaende Udtrykket: Gud velsignede og hel-

ligede Sabbatem:
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»Dette har han ikke gjort ved nogen anden Skabning. Thi Him-

mel og Jord eller nogen anden Skabning har han ikke helliget sig;

men kun den syvende Dag. Betydningen af dette er især den, at vi

deraf skal lære at forstaa, at den syvende Dag fornemmelig passer sig

for og bor anvendes til Gudstjeneste. Thi helliget kaldes det, som er af-

sondret fra alle andre Skabninger og indviet til Gud, at hellige vil sige

at udvælge og afsondre til helligt Brug eller Gudstjeneste, hvilken

Maade at tale paa Moses ofte bruger, saasom naar han taler om hel-

lige Kar.

«Det følger derfor af denne Tekst, at omend Adam havde be-

staaet og var forblevet i sin Uskyldighed, saa havde han dog hellig-

holdt den syvende Dag, det er, han havde paa den undervist sine

Efterkommere om Guds Vilje og Gudstjenesten, havde priset og takket

Gud, ofret til ham osv. Paa de andre Dage havde han dyrket Jorden,

passet Kvæget osv. Ja, ogsaa efter Faldet helligholdt han den syvende

Dag. det er, han underviste paa den sine Børn, hvilket hans Sønner,

Kains og Abels Offer, vidner om. Derfor er Sabbaten fra Verdens

Begyndelse beskikket til Gudstjeneste. Og saaledes skulde den menne-

skelige Natur, saafremt den var forblevet i sin Uskyldighed og arvelige

Retfærdighed, have priset Guds Ære og hans Velgerninger, og paa Sab-

baten skulde Menneskene have talt med hinanden om Guds, deres Ska-

bers, usigelige Godhed, skulde have ofret, bedet osv. Thi alt dette be-

tyder og indeslutter det Ord hellige.
« Dernæst vises her, at Mennesket fornemmelig er skabt til Guds

Erkendelse og Gudstjeneste. Thi Sabbaten er ikke indstiftet for Faa-

rcnes eller Køernes Skyld, men for Menneskets Skyld, for at paa den

Guds Erkendelse skulde øves og tiltage. Og om nu Mennesket ved

Synden har tabt Guds Erkendelse, saa har Gud villet, at Budet om at

hellige Sabbaten skulde forblive, og har villet, at man paa den syvende

Dag skulde øve og indprente hans Ord og Gudstjenesten, saadan som
den af ham er forordnet, paa det vi Mennesker først skal betænke,

hvad der fornemmelig er vort Kald og vor Stand, nemlig at vor Natur

er skabt til, at vi skulde erkende og prise Gud.»

Sabbaten blev indstiftet i Paradiset før Syndefaldet.

Af den Grund kan den ikke tilhøre Skyggeloven. Kun det,

der blev føjet til efter Faldet, og som pegede hen til Kristi

Død, tilhører Skyggen. Derfor naglede Kristus heller ikke

Herrens Sabbat til Korset, men derimod de Sabbater, der

kom til efter Syndefaldet, nemlig Jødernes Sabbater. 3 Mos.

23,27—38; Kol. 2, 14—17.
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Det er ikke sandt, at Sabbaten kun blev til for Jøderne.

Jesus siger tydeligt, at den blev til for Mennesket — altsaa

for hele Menneskeslægten. Den blev indstiftet, Aarhundre-

der før Jøderne som et Folk blev til. At Jøderne holdt den,

beviser ikke, at den derfor kun gælder dem. Herren be-

troede dem sit Ord (Rom. 3, 2), og «Sønneudkaarelsen og

Herligheden og Pagterne og Lovgivningen og Gudstjenesten

og Forjættelserne* tilhorer dem (Rom. 9, 4) ; men dette be-

viser ingenlunde, at disse derfor kun gjaldt Jøderne. Hvor-

ledes vilde det gaa os, om vi af den Grund skulde forkaste

f. Eks. «Guds Ord», « Herligheden » og « Forjættelserne*?

Skulde vi forkaste alt det, der kommer til os fra Herren gen-

nem Jøderne, saa blev der ikke meget tilbage. Hvorledes

vilde det da gaa med vor evige Frelse? «Thi Frelsen kommer
fra Jøderne. » Joh. 4, 22.

Den Paastand, at Sabbaten først blev indstiftet ved Lov-

givningen paa Sinai Bjerg, hviler ikke paa bibelsk Grund.

Herren siger udtrykkelig, at Abraham holdt hans Bud og

Love. 1 Mos. 26, 5. Abraham maa saaledes have kendt Her-

rens Bud — Sabbatsbudet iberegnet. Efter at Luther i sin

«Udlæggelse af første Mosebog* i sin Kommentar til dette

Vers har paavist Betydningen af « Skikke » og «Love», føjer

han til:

»Saaledes ventede Abraham altid paa, hvad Herren vilde befale

ham, ogsaa i Henseende til gode Sæder; han holdt baade de ti Bud,

Sabbatens Skik og Loven om Omskærelsen.«

At Gud har undervist sit Folk om sin Lov, før Lovgiv-

ningen paa Sinai fandt Sted, fremgaar tydelig af Beretningen

i 2 Mos. 16de Kap. Da Israels Børn kom til Ørkenen Sin,

var deres Levnedsmidler sluppet op. Herren lovede at skaffe

dem Brød. «Se, jeg vil lade regne Brød ned fra Himlen til

eder, at Folket maa gaa ud og sanke, hvad der horer til.

Dag for Dag, at jeg kan forsøge det, om det vil vandre i min

Lov eller ej.» 4de Vers. Hvorledes kunde Herren paa dette

Tidspunkt — før de kom til Sinai Bjerg — prøve dem, om de
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vilde vandre i hans Lov eller ej, hvis Loven ikke havde været

givet? Herren lod regne Brød (Manna) fra Himlen hver Dag,

og Israel sankede «en Orner for hvert Hoved ». Paa den

sjette Dag sankede de derimod dobbelt saa meget som ellers.

Dette var i Overensstemmelse med Herrens Ord: «Det er

det, som Herren sagde: i Morgen er det Sabbat, Helligheds

Hvile for Herren. . . . Æd det i Dag; thi det er Sabbat i Dag

for Herren.» 23de—25de Vers. Hvorledes kunde Moses

henvise til, at Herren havde befalet dem at holde Sabbaten,

dersom den først blev givet paa Sinai Bjerg? Disse Begi-

venheder fandt jo Sted før Lovgivningen paa Sinai.

«Og det skete, paa den syvende Dag gik nogle af Folket

ud at sanke, men de fandt intet.» 2 Mos. 16, 27. Der var

« nogle af Folket », der ikke tog det saa nøje med Hensyn til

Herrens Sabbat; de gik ud for at sanke Manna, men fandt

intet.

Herrens Handlemaade i dette Tilfælde viser, hvorledes

han ser paa den Slags Gudsdyrkelse. Henvendt til Moses

siger han: Hvor længe vægrer I eder ved at holde mine

Bud og mine Love?» 28de Vers. Af det 4de Vers fremgaar

det, at Sabbaten er et Tegn paa Lydighed mod Herren; han

vilde prøve dem, om de vilde vandre i hans Lov eller ej.

I det 29de og 30te Vers siger Moses til Folket: «Se, at

Herren har givet eder Sabbaten. . . . Og Folket hvilede paa

den syvende Dag.» Dersom det er sandt, hvad nogle paa-

staar, at Sabbaten først blev givet ved Lovgivningen, hvor-

ledes kunde Moses da sige til Israel, før de kom til Sinai

Bjerg: "Herren har givet [ikke «vil» eller «skal» give] eder

Sabbaten »?

At Herren forkyndte sin Lov paa Sinai, beviser ikke, at

den ikke var givet til Menneskene før den Tid. Herom si-

ger Provst J. Vahl fra Nørre-Alslev ifølge Beretning om
det andet kirkelige Mode i København* (1887):

«Og de ti Bud er Guds Bud til alle Mennesker for alle Tider.

Det er den Lov, som Kristus ikke vil opløse, men fuldkomme, og deri
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staar Sabbatsbudet. Det blev ligesom Omskærelsen ikke givet paa

Sinai, men fornyet, fordi det var glemt i Ægypten. Det blev givet ved

Skabelsen, da Gud indførte Tidsinddelingen i de 7 Dage, som ogsaa

er kendt af Hedninger. » — Side 68.

Efter Provst Vahl tager Pastor P. Krag, København,

Ordet og udtaler bl. a.:

«Lige fra Begyndelsen blev den 7de Dag erklæret for at være

hellig, og dermed blev der givet Vejledning for Menneskelivets Ordning

med 6 Dages Arbejde og Hvile hver 7de Dag. Derfor hedder det ved

Sinai: Kom i Hu! Det er noget gammelt, der indskærpes; thi Sabbats-

budet blev givet ved Skabelsen.* — Side 68.

Grev Zinzendorf holdt den syvende Dag som Sabbat,

men forinden havde han sat sig grundigt ind i dette Spørgs-

maal, og det gik ham, som det gaar enhver, der i Oprigtig-

hed søger efter Sandheden; han fandt den. Her skal jeg

læse følgende fra hans Levnedsbeskrivelse:

«Som en Ejendommelighed bør bemærkes, at han sammen med

Menigheden i Betlehem besluttede at fejre den syvende Dag som Hvile-

dag. Denne Sag blev først meget omhyggeligt drøftet i et Menigheds-

raad, og alle Grunde for og imod blev vejet. Man kom til det Resultat,

at man burde anvende den syvende Dag som Sabbatsdag. . . . Greven

havde allerede længe før den Tid tillagt den syvende Dag i Ugen sær-

skilt Ære. Paa den Dag afholdt han sig, saavidt det stod til ham, gerne

fra anstrengende Legems- og Aandsarbejde. . . . Men at han foretrak

den syvende Dag og holdt den som Sabbat, skete ikke paa Grundlag

af Moseloven; thi da havde han haft lige saa god Grund til at holde

hele Moseloven, men det var, fordi han troede, at den syvende Dag

var blevet helliget og indsat som Hviledag lige efter Skabelsen.* —
« Zinzendorf s Lebem, af A. G. Spangenberg, V. 1421—23.

«Sabbaten blev til for Menneskets Skyld »; den blev gi-

vet ved Skabelsen og gælder, saa længe der eksisterer Men-

nesker. Af den Grund maa den nødvendigvis ogsaa folge

med ind paa den nye Jord.

Den moderne Teori, at Kristus skulde have afskaffet

Loven, er ikke bygget paa den hellige Skrift. Det er heller

ikke i Overensstemmelse med Reformatorernes Forkyndelse

af Evangeliet. Dette kommer jeg tilbage til senere.
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Fra Lovgivningen til Kristus.

Sabbatsbudet begynder saaledes: «Kom Sabbatens Dag

i Hu, at du holder den hellig. » Udtrykket «kom i Hu» eller

<husk» har sikkert sin store Betydning. Herren bruger ikke

overflødige Ord. Han vidste, at Sabbaten vilde blive tilside-

sat og glemt, og derfor anvender han Udtrykket «kom Sab-

batens Dag i Hu!» Fordum glemte Guds Folk Sabbatsbudet.

Herren lovede, at Jerusalem skulde « blive evindelig », hvis

hans Folk vilde holde Sabbaten, hvorimod Sabbatsovertræ-

delse vilde føre til Israels Fangenskab og Jerusalems Øde-

læggelse. Jer. 17, 21—27. Men Israel glemte Sabbaten, og

Jerusalem blev ødelagt. 2 Krøn. 36, 17—20.

Neppe var Jøderne atter bosat i deres eget Land, førend

de glemte, hvad de saa dyrt havde maattet lære. Nogle be-

gyndte snart at overtræde Sabbaten. Nehemias fortæller

saaledes, at nogle «traadte Vinperser om Sabbaten, og førte

Neg ind og lagde dem paa Asener ». Han lagde Mærke til,

at nogle købte og solgte paa Sabbaten. Han « vidnede imod

dem» og sagde: «Hvad er dette for en ond Ting, som I gør,

at vanhellige Sabbatens Dag? Gjorde ej eders Fædre saa,

og vor Gud førte al denne Ulykke over os og over denne

Stad? Og I fører mere Vrede over Israel ved at vanhellige

Sabbaten. » Neh. 13, 15—18.

Som vi skal se i et af de følgende Foredrag, spiller Hel-

ligholdelsen af Sabbaten en langt større Rolle, end de fleste

Sabbatsovertrædere mener, og som vi skal se, er Sabbaten

fremdeles et Lydighedstegn. Sabbaten vil atter blive en

Prøvesten. Men ingen kan helligholde Herrens Sabbat uden

først at være blevet et sandt Guds Barn gennem Troen paa

Kristus. Ved den samme Kraft, hvormed Gud skabte Ver-

den, skaber han os til nye Mennesker; «thi vi er», som Apo-

stelen siger, «hans Værk, skabt i Kristus Jesus til gode Ger-

ninger*. Ef. 2, 10. Sabbaten «er et Tegn», Gud har givet

sit Folk; den er «en evig Pagt». 2 Mos. 31, 13— 17.
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Paa Kristi og Apostlenes Tid.

Det, der horer den nye Pagt til, maa Jesus nødvendig-

vis selv have indstiftet, medens han levede. Hvad Daab og

Nadver angaar, da ved vi, at Jesus blev døbt, og at han ind-

stiftede Nadveren. Dersom Søndagen hører den nye Pagt til,

maa Jesus ogsaa have indstiftet den før sin Død. «Thi hvor

der er en Arvepagt, der er det nødvendigt, at hans Død, som
har oprettet Pagten, skal godtgøres. Thi en Arvepagt er urok-

kelig efter døde, da den ingen Sinde træder i Kraft, medens

den, som har oprettet den, lever. » Heb. 9, 16. 17.

Det, der er føjet til siden Jesu Død, kan umuligt tilhøre

den Arvepagt, han oprettede. Vi læser: « Brødre! jeg taler

paa Menneskevis: Ingen ophæver dog et Menneskes stad-

fæstede Arvepagt eller føjer noget dertil. » Gal. 3, 15. Jesus

stadfæstede den nye Pagt med sit Blod ved sin Død, og

denne Pagt, dette Testamente, kan alene af den Grund ikke

forandres. Dette bliver særlig betydningsfuldt, naar vi ved,

at Søndagens Forsvarere maa indrømme, at det nye Testa-

mente ikke fortæller noget om, «naar og hvorledes det er

blevet Skik at helligholde den første Dag i Ugen», og at

»Søndagen er ikke nogen Indstiftelse, noget Paalæg af Kri-

stus*.

Kristus holdt Sabbaten i Overensstemmelse med Her-

rens Ord, men ikke efter Rabbinernes Fortolkninger. Af

den Grund beskyldte Farisæerne ham for at overtræde Sab-

baten. Jeg beder Dem lægge Mærke til, at det var Fari-

sæerne, ikke Herren, der anklagede Jesus for Sabbatsover-

trædelse. De beskyldte ham ogsaa for Gudsbespottelse

(Matt. 9, 3) ; men Jesus kunde gendrive alle deres Beskyld-

ninger. «Hvem af eder kan overbevise mig om nogen Synd?»

spørger han dem ved en vis Lejlighed: men i Stedet for at

fremkomme med Beviserne, svarer de blot: « Siger vi ikke

med Rette, at du er en Samaritan og er besat? » Joh. 8,

46. 48.

14
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Jesus viste i sit Liv og Levned, hvorledes Sabbaten bør

holdes; det er « tilladt at gøre vel paa Sabbaten, » siger han,

derimod har han aldrig med et eneste Ord antydet, at den

skulde flyttes til en anden Dag eller afskaffes. Da han for-

udsagde Jerusalems Ødelæggelse, paalagde han sine Disciple

særlig at bede: «at eders Flugt ikke skal ske om Vinteren,

ej heller paa en Sabbat». Matt. 24, 20. Det tyder ikke paa,

at Sabbaten skulde afskaffes ved Korset. Som bekendt

fandt Jerusalems Ødelæggelse først Sted Aar 70 ef. Kr. Det

var Jesu « Sædvane* at gaa i Synagogen paa Sabbatsdagen, og

da han laa i Graven, holdt de troende Kvinder «sig stille efter

Budet» (Luk. 23, 56) -— et Bevis paa, at Jesus ikke kan have

lært dem at tilsidesætte Sabbaten.

Apostlene siger heller ikke et eneste Ord om, at en an-

den Dag skulde være blevet sat i Stedet for Herrens Sabbat.

Tværtimod viser den inspirerede Beretning, at de holdt Sab-

baten. Paa Sabbatsdagen gik de ind i Synagogerne, hvor de

underviste Folket. Mærk særlig følgende: «Men da de gik

ud, bad man dem om, at disse Ord maatte blive talt til dem
paa den følgende Sabbat. » «Men paa den følgende Sabbat

forsamledes næsten hele Byen for at høre Guds Ord.» Ap.

G. 13, 14. 42—44. Disse troende, der før havde været Hed-

ninger, bad ikke Paulus og Barnabas om at prædike for dem
om Søndagen, men «den følgende Sabbat ». Under sit Op-

hold i Thessalonika talte Paulus «paa tre Sabbater, » og i Ko-

rinth, talte han «i Synagogen paa hver Sabbat og overbeviste

Jøder og Grækere*. Ap. G. 17, 2; 18, 1—4. I det 18de Kap.

fortælles der om Sabbatsmøder i Synagogen, men der siges

ikke et Ord om Møder om Søndagen, heller ikke efter at de

flyttede fra Synagogen til Justus's Hus.

Ingen uhildet kan læse disse Beretninger og komme til

noget andet Resultat, end at Apostlene holdt Herrens Sab-

bat. De, der søger at gøre gældende, at Apostlene holdt

Møder for Jøderne om Sabbaten, men for de Kristne om
Søndagen, bygger paa Fantasi og ikke paa Fakta. Da Pau-
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lus og Silas kom til Filippi i Makedonien, fandtes der ingen
Synagoger: men de holdt alligevel Gudstjeneste paa Sabba-
ten. Vi læser: «Og paa Sabbatsdagen gik vi uden for Por-
ten ved en Flod, hvor vi mente, at der var et Bedested, og
vi satte os og talte til de Kvinder, som kom sammen. » Ap.
G. 16, 13. Disse og mange andre Skriftsteder viser tydeligt,

at Apostelmenigheden holdt Sabbaten. Saa sandt « Apost-
lenes Gerninger », der er skrevet godt 30 Aar efter Jesu Død,
taler Sandhed, saa sandt holdt den kristne Menighed ogsaa
Sabbaten paa hin Tid. For øvrigt er det jo ganske utænke-
ligt, at Jesus og Apostlene virkelig skulde have afskaffet

Sabbaten og indstiftet Søndagen uden at sige et eneste Ord
derom.

Nu og paa den nye Jord.

Sabbatens Forandring hører Frafaldet til. Det er den
store Antikrist, der har taget sig for «at forandre Tider og
Lov» — Herrens Lov. Paa dette Punkt har den erobret

Kristenheden. Verden følger ham, sigende: Hvem kan
stride imod ham? Men det trefoldige Budskab, som er for-

udsagt i Aab. 14, 6—12, og som gaar forud for Kristi Gen-
komst, leder de sande Kristne bort fra Antikristens Bud og
tilbage til Guds Bud.

De, der har Herrens Lov skrevet i Hjertet, holder Sab-

baten. Idet Profeten Zefanias henviser til den frygtelige

Dag, da Herren hastigt vil «gøre Ende paa alle Jordens Be-

boere« (Zef. 1, 14— 18), retter han en indtrængende Opfor-
dring til Guds Børn om at søge Herren. Hør, hvad han si-

ger: «Søg Herren, alle I sagtmodige i Landet, som holder

hans Lov! søg Retfærdighed, søg Sagtmodighed, maaske kan
I blive skjult paa Herrens Vredes Dag!» Læs Zef. 2, 1—3.

At denne Profeti gælder den allersidste Tid, er klart; men
dermed er det ogsaa bevist, at Herrens udvalgte Folk, som
lever paa den Tid, da denne Profeti gaar i Opfyldelse, hol-

der fast ved Herrens Lov. Ved Kristi Genkomst holder alle
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Guds sande Børn Herrens Sabbat, ikke fordi de frelses der-

ved, men fordi de hører Herren til, og fordi Kristus har frelst

dem fra at overtræde hans Bud.

Genoprettelsens Tid stunder til; Paradiset vil atter blive

oprettet. Den nye Jord med al dens Herlighed tilhører de

frelste, og her skal de bo gennem Evighedernes Evigheder.

«Og det skal ske, fra Nymaaned til Nymaaned og fra Sab-

bat til Sabbat, at alt Kød skal komme for at tilbede for mit

Ansigt, siger Herren. » Es. 66, 22. 23. Den syvende Dag er

fremdeles og bliver for stedse Herrens Hviledag, Herrens

Sabbat. Den er et Minde om og et Tegn paa, at Herren har

skabt alle Ting ved sit Almagtsord, at han har skabt os til

nye Mennesker i Kristus, og at han helliger os. Den hører

Paradiset til, og paa den Dag skal de forløste tilbede Her-

ren og glæde sig i hans Frelse.

Der bliver ofte sagt, at det er vanskeligt for os at holde

Herrens Sabbat, da det kommer i Strid med de bestaaende

Forhold. Maa jeg her faa Lov til at minde Dem om, at det

altid har haft sine Vanskeligheder — menneskeligt set — at

tjene og adlyde Herren. Tænk paa Martyrerne! Hvad be-

tød det ikke for disse Mennesker at bekende Troen paa Je-

sus? Intet mindre end Døden. Men det kunde ikke hindre

dem i at følge deres Herre og Mester. De gav med Glæde

deres Liv for den Sandhed, de elskede. De fulgte Kristus.

En levende Tro paa Kristus og hans Ord viger aldrig

tilbage fra at følge i Mesterens Spor. Den spørger kun om
een Ting: «Hvad har Herren svaret? » og «Hvad har Herren

talt?» Den spørger nu som før: « Herre, hvad vil du, jeg

skal gøre?»



SØNDAGEN SOM HVILEDAG.
ER SØNDAGEN SABBAT I DEN NYE PAGT? NAAR OG HVORFOR

BEGYNDTE DE KRISTNE AT HELLIGHOLDE
SØNDAGEN?

SE TIL, at der ikke skal være nogen, som gør eder til Bytte ved

den verdslige Visdom og tomt Bedrag efter Menneskers Over-

levering, efter Verdens Bornelærdom og ikke efter Kristus.

»

Kol. 2, 8.

Det er ikke godt at blive et Bytte for den ondes Snarer.

Desværre har mange ladet sig bedaare og overtale af »Men-

neskers Overlevering », især naar disse har passet med deres

Børnelærdom og er blevet forsvaret af saadanne, som har

været i Besiddelse af «den verdslige Visdom ».

Dette var Tilfældet paa Jesu og Apostlenes Tid. Fari-

sæerne og de skriftkloge var lærde Mænd, Apostlene derimod

ulærde, og derfor havde hines Ord større Vægt hos det store

Flertal end disses. Apostlene forkyndte den rene Lære, Fa-

risæerne derimod en Blanding af Sandhed og Vildfarelse —
af Guds Ord og « Menneskers Overlevering«.

Er Søndagen Sabbat i den nye Pagt?

Som vi har set, har hverken Gud, Kristus eller Apost-

lene forandret Herrens Sabbat fra den syvende Dag til den

første Dag i Ugen. Det kan derfor have sin Interesse at faa

at vide, hvorledes det er gaaet til, at Søndagen i Tidens Løb

har kunnet fortrænge Herrens Sabbat, og det er særlig den

Side af Sagen, vi skal dvæle Ved her.

Den første Dag i Igen omtales kun otte Gange i det nye

Testamente. Disse Skriftsteder er følgende: Matt. 28, 1:
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Mark. 16, 2. 9: Luk. 24, 1; Joh. 20, 1. 19; Ap. G. 20, 7; 1 Kor.

16, 2. De første fem af disse otte Skriftsteder omtaler kort

og godt Jesu Opstandelse som en Begivenhed. Matthæus

skriver: «Men efter Sabbaten, da det gryede ad den første

Dag i Ugen, kom Maria Magdalene og den anden Maria for

at se til Graven. » Matt. 28, 1. Det samme siges i Mark. 16,

2.9; Luk. 24, 1 og Joh. 20, 1.

Man ser straks, at her findes ikke Spor af Bevis for, at

Søndagen skulde være blevet indstiftet som de Kristnes Hvi-

ledag. Matthæus skrev sit Evangelium omkring Aar 61 ef.

Kr. og kalder fremdeles den syvende Dag Sabbaten eller

Hviledagen, medens han kun benævner Søndagen som den

første Dag i Ugen. Det samme gælder Markus, Lukas og

Johannes. Evangelisterne kunde umuligt have skrevet, som

de har, dersom Søndagen allerede den Gang havde været

indført som de Kristnes Hviledag.

Saa kommer vi til Joh. 20, 19, der efter nogles Udsagn

skal bevise, at Disciplene helligholdt Søndagen. Som vi skal

se, duer Beviset imidlertid ikke. Vi læser: «Da det nu var

Aften paa den samme Dag, den første Dag i Ugen, og Dø-

rene der, hvor Disciplene opholdt sig, var lukkede af Frygt

for Jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem, og han

siger til dem: «Fred være med eder!»» Dette fandt Sted om
Aftenen den samme Dag, som Jesus opstod om Morgenen.

At Disciplene ikke var samlet for at helligholde Søndagen,

fremgaar tilstrækkelig tydeligt af selve Beretningen. De var

tvivlraadige med Hensyn til, hvad der var blevet af Jesus,

om han virkelig var opstanden eller ej, og de var bange for,

at de skulde komme til at dele Mesterens Skæbne. De havde

lukket sig inde «af Frygt for Jøderne*; altsaa ikke fordi de

holdt Søndag.

De kunde ikke have holdt Søndagen til Minde om Kristi

Opstandelse alene af den Grund, at de endnu ikke troede

paa hans Opstandelse. To af Kvinderne havde været ved

Graven om Morgenen og set, at Stenen var taget bort. En-
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gelen havde fortalt dem, at Jesus var opstanden, og denne

Meddelelse havde de ladet gaa videre til de øvrige Disciple:

men den havde kun sat Sindene i Bevægelse. Samtalen mel-

lem Jesus og de to Disciple, der gik til Emmaus, viser, hvor-

ledes Stemningen inden for Discipelskaren virkelig var. Hør,

hvad Disciplene siger: «Men vi haabede, at han var den,

som skulde forløse Israel. Men med alt dette er det i Dag

den tredje Dag, siden dette skete. » Luk. 24, 21. Udtrykkene:

«men vi haabede », og: «men med alt dette er det i Dag den

tredje Dag, siden dette skete », viser tydeligt, at de tvivlede

paa hans Opstandelse.

Meddelelsen om, at Kristus var opstanden, havde « for-

færdet » dem. Nogle havde været ved Graven, men havde

ikke set Jesus, skønt Engelen havde fortalt Kvinderne, at

han levede. Luk. 24, 22—24. De kunde ikke have talt saa-

ledes, hvis de havde troet, at Jesus var opstanden.

Paa dette Tidspunkt troede de heller ikke paa hans Op-

standelse, og netop derfor sagde Jesus til dem: «0 I ufor-

standige og senhjertede til at tro paa alt det, som Profeterne

har talt.» 25de Vers. Først da Jesus stod midt iblandt dem
og viste «dem sine Hænder og sin Side», troede de. «Saa

blev Disciplene glade, da de saa Herren. » Joh. 20, 20.

Joh. 20, 26 fortæller, at Jesus otte Dage senere atter

aabenbarede sig for sine Disciple. Men otte Dage efter kan

aldrig blive en Søndag, og det staar der heller ikke: det er

noget, Menneskene lægger til. Man kan ikke saadan uden

videre omskrive «og otte Dage efter» til «i Dag otte Dage»;

thi det skriver Johannes ikke. I den engelske Bibel staar

der: «And aftør eightdays» (og efter otte Dage) , og ikke < efter

en Vge^, hvad der altsaa skulde have staaet, hvis det havde

været den følgende Søndag. Englænderne siger jo «a week

from to-day» (en Uge fra i Dag), naar vi siger «i Dag otte

Dage».

Ifølge det 27de Vers troede Apostelen Thomas slet ikke

engang paa Jesu Opstandelse: Ii;m kan altsaa ikke have væ-
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ret til Stede for at fejre hans Opstandelsesdag. Det samme
gælder Mødet, der omtales i 20de Vers; thi da var han som
bekendt fraværende, og af hele Sammenhængen fremgaar

det, at disse to Sammenkomster absolut ikke kunde have

noget med en eventuel Søndagshelligholdelse at skaffe.

Vi har nu set, at Jesus to Gange aabenbarede sig for

sine Disciple: den første Gang en Søndag Aften, den anden

«otte Dage efter», altsaa en Mandag. Men jeg kan i Grunden

ikke indse, at dette i det hele taget har noget med Herrens

Sabbat at skaffe; thi i saa Tilfælde maatte Herren have hen-

vist dertil. Den tredje Gang Jesus aabenbarede sig for Di-

sciplene, var ved Tiberias' Sø. Hvis nu det, at han aaben-

barede sig for sine Disciple de to første Gange er ensbety-

dende med, at den Dag maa have været en Helligdag, saa

maa det samme gælde her. Men saa fiskede de paa en Hel-

ligdag; thi der staar, at de fiskede. Joh. 21, 1— 14.

Ap. G. 20, 7 som Bevis for, at Søndagen allerede den

Gang skal have været Sabbat, kan heller ikke staa sin Prøve.

Vi læser: «Men paa den første Dag i Ugen, da vi var for-

samlet for at bryde Brødet, samtalede Paulus med dem, da

han den næste Dag vilde rejse derfra, og han blev ved med

at tale indtil Midnat. » Her staar, at de holdt Møde paa den

første Dag i Ugen, og Paulus samtalede med dem, da han

skulde rejse derfra den følgende Dag; men her staar ikke et

Ord om en Hviledag. Med hvilken Bet hævder man da, at

de holdt Søndag? Hvor er Beviserne? Hvem siger, at de

holdt den Dag hellig, fordi de kom sammen om Aftenen «for

at bryde Brødet»? Der var to Grunde, hvorfor de holdt dette

Møde, nemlig «for at bryde Brødet », og fordi Paulus skulde

rejse den følgende Dag. Den tredje Grund, at det skulde

være af Hensyn til Søndagshelligholdelse, var ganske ukendt,

da Lukas nedskrev denne Begivenhed.

Det at Disciplene i Troas samledes til et Aftenmøde

tor at bryde Brødet», gør vel ikke Dagen til de Kristnes

Hviledag? Hvis saa er, hvad skal vi saa sige om Beretnin-
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gen i Ap. G. 2, 46: < Og idet de hver Dag vedholdende og

endrægtigt kom i Helligdommen og brød Brødet hjemme,

fik de deres Føde med Fryd og i Hjertets Enfold »? Her

staar, at de holdt Møde hver Dag i Templet og brød Brødet

i Hjemmene: men det skal da vel ikke bevise, at de hellig-

holdt hver Dag?

Det sidste af de otte Skriftsteder, hvor den første Dag i

Ugen er nævnt, nemlig 1 Kor. 16, 2, lyder saaledes: «Hver

første Dag i Ugen lægge enhver af eder hjemme hos sig

selv noget til Side og samle, hvad han maatte have Lykke

til, for at der ikke først skal ske Indsamlinger, naar jeg kom-

mer. » Ogsaa her søger man forgæves efter Bevis eller Støtte

for Søndagshelligholdelsen. Paulus hentyder ikke med et

Ord til noget saadant; her gælder sikkert Jesu Ord til den

lovkyndige: « Hvorledes læser du? » Luk. 10, 26. Apostelen

nævner ikke et Ord om nogen Sammenkomst, men anbefaler,

at enhver « hjemme hos sig selv» skal lægge « noget til Side

og samle, » indtil han kommer. Her er ikke Tale om noget

Møde, langt mindre om Søndagshelligholdelse. Hvis dette

Skriftsted overhovedet kan føres i Marken i en Drøftelse an-

gaaende Sabbatssporgsmaalet, vil det ubetinget gaa Søndags-

teorien imod. Skal det endelig bevise noget i saa Henseende,

kan det kun være dette ene, at enhver blev hjemme den Dag.

Mærk Udtrykket: «Hver første Dag i Ugen lægge enhver af

eder hjemme hos sig selv noget til Side,» osv.

Der bliver undertiden henvist til Aab. 1, 10, hvor Johan-

nes siger, at han « henryktes i Aanden paa Herrens Dag».

« Dette var en Søndag, » siger man. Her staar man atter over

for, hvad Mennesker siger og mener; thi det siger Johannes

ikke. Naar han skriver, at han « henryktes i Aanden paa

Herrens Dag», kan det kun hentyde til den Dag, der paa don

Tid blev kaldt «Herrens Dag». Det kommer ikke an paa,

hvilken Dag vi maatte finde for godt at anvende dette Ud-

tryk paa: Spørgsmaalet bliver: Hvilken Dag benævnes i Bi-

belen som «Herrens Dag»? Og Herren svarer: «Dersom du
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holder din Fod i Hvile paa Sabbaten og ikke gør, hvad du

selv har Behag i, paa min hellige Dag, og dersom du kalder

Sabbaten en Lyst og Herrens Helligdag en Herlighed. ...»

Es. 58, 13. Her kalder Herren den syvende Dag sin «hellige

Dag» og « Herrens Helligdag*; med hvilken Ret overfører

man dette paa den første Dag i Ugen?

Naar begyndte de Kristne at helligholde Søndagen?

Dr. Zahn (tysk luthersk Professor i Teologi) siger i sin

Bog « Søndagens Historie*, Side 4:

€ Søndagen er ikke nogen Indstiftelse, noget Paalæg af Kristus, og

saa inderlig den end er forbundet med Kristendommens Historie, er

den dog ikke ganske saa gammel som denne.«

Dette bekræfter yderligere, at den hellige Skrift intet

siger om Søndagshelligholdelse, der altsaa ikke er « noget

Paalæg af Kristus*, og som heller ikke er «saa gammel som»

« Kristendommens Historie«. Med andre Ord, Søndagshel-

ligholdelsen kan ikke bevises med det nye Testamente eller

dets samtidige Litteratur. Spørgsmaalet bliver da: Kan vi

gaa med til at ombytte et af Guds tydelige Bud for et Menne-

skebud, der ikke er «saa gammelt som» « Kristendommens

Historie », og som ikke er « noget Paalæg af Kristus*? Jævn-

før Jesu Ord i Matt. 15,9: «Men de dyrker mig forgæves,

idet de lærer Lærdomme, som er Menneskers Bud.»

Bibelen er Guds inspirerede Ord til os — «en Lygte for

min Fod og et Lys paa min Sti». Det er Historien ikke, og

derfor kan vi heller ikke være tjent med at gøre den til

Grundlag for vor Tro. Historien har sin store Betydning,

men er ikke som Bibelen en sikker Troesregel. Det samme
gælder Kirkefædrene. Derfor siger Luther ogsaa træffende:

«Man maa læse Kirkefædrene, men med Forbehold; thi de taler

ikke altid sandt om de guddommelige Ting. Men den, der forlader Bi-

belen for Kirkefædrenes Skrifter og Fortolkninger, hans Studium er

resultatløst og frugtesløst.« — & Luthers Bordtaler* (svensk Udgave),

Side 13.
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Da Bibelen intet nævner om, «naar og hvorledes det er

blevet Skik at helligholde den første Dag i Ugen», af den

Grund, at Sondagshelligholdelsen ikke gaar saa langt tilbage

som til Apostlenes Dage, nødes vi til at henvende os til Hi-

storien, og her finder vi da, at Søndagen oprindelig var en

hedensk Festdag, indstiftet til Ære for Solen. Deraf Navnet

Søndag eller Solens Dag. Her skal jeg citere fra et lille

Værk, kaldet De kristelige Søn- og Festdages Historie* ved

E. C. Brygmann (Kapellan ved Domkirken i Aarhus), 1819,

Side 182:

«Den første Dag i Ugen har sit Navn efter Solen, som Romerne
og de hedenske Saxer dyrkede paa denne Dag som en Gud.»

Jeg har allerede citeret, hvad anerkendte Mænd har sagt

og skrevet angaaende Sondagshelligholdelsen. Se Side 183.

Mænd som Biskop Skat Rørdam, Biskop Grimelund, Pastor

Sommer m. m. fl. indrømmer, at Søndagen ikke er nogen

Indstiftelse af Kristus eller Apostlene. Den katolske Kirke

erkender aabent, som vi har set (se Side 185), at den har

forandret Sabbaten og indsat Søndagen i Stedet for.

I Foraaret 1910 førtes en Avisdiskussion mellem en pro-

testantisk gejstlig, Dr. Frederic B. Duval, og en katolsk

Præst ved Navn A. Gerritsma, begge bosiddende i Winnipeg,

Manitoba, Kanada. Striden drejede sig om, hvorvidt den

katolske Kirke er i Besiddelse af den Magt, den paaberaaber

sig, eller ej. Men da « Fader » Gerritsma i sin Artikel i Free

Press» den 21de April 1910 tilbød at betale et Tusinde Dol-

lars for blot eet Skriftsted, der befalede Sondagshelligholdel-

sen, hørte Diskussionen op; Dr. Duval svarede af gode

Grunde ikke. « Fader » Gerritsma skrev bl. a.:

«Dersom Dr. Duval henægter Kirkens Ret til at give Love, hvor-

for vil han saa stik imod Bihelens Lære adlyde den med Hensyn til

at holde Søndagen? Den protestantiske Bihel siger tydeligt: »Kom
Sabhatens Dag i Hu, at du holder den hellig,« og paa mange andre

Steder baade i det gamle og nye Testamente fastholder Bibelen Hellig-

holdelsen af Sabbatsdagen. Hvert Barn i Skolen ved, at Sabbaten er
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den syvende Dag i Ugen, og alligevel holder alle protestantiske Sam-

fund med Undtagelse af Syvende-Dags Adventisterne Søndagen i Stedet

for Sabbaten, fordi den katolske Kirke gjorde denne Forandring i Be-

gyndelsen af den kristelige Tidsalder. Jeg tilbyder herved Hr. Duval

et Tusinde Dollars, dersom han vil vise mig et eneste Skriftsted i den

protestantiske eller den katolske Bibel, i det gamle eller nye Testa-

mente, som paalægger os at helligholde Søndagen.*

For godt 26 Aar siden fremkom Fader; Enright med
et lignende Tilbud paa tusinde Dollars for et eneste Skrift-

sted, der beviste Søndagens Helligholdelse; men ingen meldte

sig. Her skal jeg henvise til følgende Korrespondance, der

taler for sig selv. En Hr. E. E. Franke i New York skrev

til « Fader » Enright og forespurgte, om det virkelig var sandt,

at han i et offentligt Mode skulde være fremkommet med et

saadant Tilbud. Svaret, han modtog, lød saaledes:

ti m ir c- r- t
«Den Ilte Jan. 1892.

Til Hr. E. E. Franke,

New York.

Kære Ven: Deres Brev kom mig i Hænde for nogle Dage siden.

Det Blad, De omtaler, har jeg ikke set. Mine Ord var: «Jeg har gen-

tagne Gange tilbudt 1000 Dollars til hvem som helst, der fra Bibelen

alene kan bevise, at jeg er pligtig til at holde Søndagen. Der er ingen

saadan Lov i Bibelen. Det er en Lov fra den hellige katolske Kirke

alene. Bibelen siger: »Kom Sabbatens Dag i Hu, at du holder den

hellig.^ Den katolske Kirke siger: «Nej; ved min guddommelige Magt

afskaffer jeg Sabbaten og befaler dig at helligholde den første Dag i

Ugen.» Og se! hele den civiliserede Verden bøjer sig i ærbødig Lydig-

hed for den hellige Kirkes Befaling. Undskyld, at jeg har tøvet med
at svare. , c , . . .Med Agtelse

T. Enright. Css.. /?..

katolsk Præsi ved Redemptorist College, Kansas City, M<>."

Jævnfør << Fader » Enrights Ord: «Og se! hele den civi-

liserede Verden bøjer sig i ærbødig Lydighed for den hellige

Kirkes Befaling,« og det profetiske Ord: <Og al Jorden

fulgte undrende efter Dyret, . . . og de tilbad Dyret og sagde;

Hvem er Dyret lig? Hvem mægter at kæmpe imod det?»

og det maa indrømmes, at Ligheden er slaaende.



SØNDAGEN SOM HVILEDAG 221
ooæoooooooooooooooooooocxxx>oooo^

Som Svar paa et Brev, Hr. John R. Ashley, Rock Hall,

Maryland, Amerika, sendte Kardinal Gibbons angaaende

samme Spørgsmaal, skrev Kardinalens Sekretær følgende:

« Kardinalens Residens, Baltimore, Md., den 25de Febr. 1892.

Hr. John R. Ashley:

Min Herre! Som Svar paa Deres første Spørgsmaal vil jeg sige:

1. Hvem forandrede Sabbaten?

Svar: Den hellige katolske Kirke.

2. Følger Protestanterne Bibelen eller den hellige katolske Kirke,

naar de holder Søndagen?

Svar: Protestanterne følger den Skik, som er indført af den hel-

lige katolske Kirke.

3. Protestanterne modsiger sig selv ved at holde Søndagen og

paa samme Tid bekende sig til at være vejledet af Bibelen alene.

Jeg forbliver Deres

C. F. Thomas, Sekretær.*

Biskop Rørdam har Ret, naar han siger: «Naar og hvor-

ledes det er blevet Skik at helligholde den første Dag i Ugen,

fortæller Ny Test. intet om.» Det er selvfølgelig alt andet

end smigrende for en Protestant, hvis Løsen oprindelig var:

«I eet og alt at holde sig til Bibelen», i et saa vigtigt Spørgs-

maal som dette at skulle være henvist til at bygge udeluk-

kende paa Historien, især da denne i Virkeligheden ogsaa

gaar ham imod. Det minder mig om det Svar, Dr. Eck gav

Hertug Wilhelm af Bayern, da denne spurgte Eck, om han

kunde gendrive Protestantismen. «Nej, ikke med Apostlenes

og Profeternes Skrifter, » svarede Eck, «men med Kirkefæ-

drene og med Koncilierne. » «Ah! — jeg forstaar, jeg for-

staar!» svarede Hertugen hurtigt, « Lutheranerne er altsaa,

efter Eders Udtalelse, i Skriften, og vi [Katolikkerne] er

udenfor.

»

Angaaende Søndagshelligholdelsen skriver Neander:

cFejringen af Søndagen var imidlertid kun ligesom alle Festdage

en menneskelig Anordning; det var fjernt fra Apostlene at fastsætte et

guddommeligt Bud i denne Hensigt, fjernt fra dem og den første apo-
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stoliske Kirke at overføre Sabbatsbudet paa Søndagen. Men maaske

der allerede saa tidligt som ved Slutningen af det andet Aarhundrede

havde dannet sig en falsk Overføring af denne Art; allerede da synes

man at have betragtet Arbejde om Søndagen som Synd... .» — Nean-

ders Kirkehistorie (tysk Udgave), 1ste Bind, anden Afhandling, Side

339 — Aargang 1828.

Af dette fremgaar, at man ved Slutningen af det andet

Aarhundrede begyndte at betragte Arbejde om Søndagen som

Synd. Undersøger man denne Sag nærmere, finder man
følgende med Hensyn til Indførelse af Søndagen som Hvile-

dag: Man hører intet om en saadan Forandring før ved

Slutningen af det andet Aarhundrede. Til at begynde med
kom de Kristne sammen til et Bønnemøde paa den første

Dag i Ugen for paa den Maade at mindes Kristi Opstandelse;

men ingen tænkte paa at tilsidesætte Herrens Sabbat. Efter

en Tid gik man lidt længere og indførte Gudstjeneste om
Søndagen ved Siden af Sabbaten. Det hele skete gradvis og

meget langsomt. De, der først var med til at tage disse Be-

stemmelser, har sikkert aldrig ment eller tænkt, at det til

sidst skulde føre til en Tilsidesættelse og Afskaffelse af Her-

rens Hviledag. Det er gaaet dem, som det gik Eva, da hun

spiste af den forbudne Frugt: det hele saa baade uskyldigt

og indtagende ud. Ingen anede, at det var Antikristens Aand

(som allerede virkede paa Pauli Tid), der stod bagved. Dette

kan i Sandhed kaldes « Lovløshedens Hemmelighed«.

En lang Tid holdt de Kristne begge Dage. Men da Kri-

stendom og Hedenskab omsider blev forenet, maatte Her-

rens Sabbat vige for Søndagen. Saa snart Kristendommen

var blevet en Statsreligion, begyndte Kejseren at udstede

Søndagslove. Søndagen var jo den romerske Festdag, og da

nu de Kristne gradvis var blevet vænnet til Søndagen ved

Siden af Herrens Sabbat, behøvede Biskopperne blot at lade

Sabbaten fare og beholde Søndagen for at være i Harmoni

med Romerne, hvad Festdagen angik. Den første Søndags-

lov blev udstedt af Kejser Konstantin i Aaret 321 ef. Kr. og

lyder saaledes:
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«Paa Solens ærværdige Dag skal Øvrighederne og Folk, som bor

i Byerne, hvile, og alle Værksteder lukkos. Men paa Landet kan de,

som beskæftiger sig med Agerdyrkning, arbejde frit og lovligt; thi det

hænder ofte, at en anden Dag ikke er saa skikket til at saa Korn eller

plante Vinranker, at man ikke ved at efterlade at bruge den bedste

Tid skulde miste den Overflod, Himlen giver.«

Konstantins Hensigt med dette Paabud var at styrke

Foreningen mellem Kristendom og Hedenskab, Paa dette

Tidspunkt var han endnu ikke døbt. Angaaende Konstan-

tins Sondagslov læser vi følgende i < Kyrkans Historia af Rag-

nar Thomæus* — Stockholm — Side 163:

t Søndagen blev ophøjet til en Fest- og Hviledag i hele Riget

[Rom], og paa denne Dag maatte alt Arbejde — undtagen det aller-

nødvendigste Arbejde paa Landet — hvile, og det kan ikke nægtes, at

det var hans [Konstantins] Hensigt derved at føre Kristendom og He-

denskab nærmere sammen ved at hellige Søndagen som Solens Dag og

saaledes ære Solguden, der kunde anses som en for Kristne og Hed-

ninger neutral Guddommelighed.*

De senere Kejsere skærpede Konstantins Lov. Saaledes

er det gaaet til, at vi har faaet Søndagen i Stedet for Sabba-

ten. Pauli Ord til de Ældste paa hin Tid: « Og af eders egen

Midte skal der opstaa Mænd, som skal tale forvendte Ting

for at drage Disciplene efter sig» (Ap. G. 20, 30), skulde

snart gaa i Opfyldelse. Antikristens Magt voksede og tiltog

for hvert Aarhundrede, indtil han omsider kunde sætte &sig

i Guds Tempel og udgive sig selv for at være Gud». I Lobet

af nogle faa Aarhundreder blev Herrens hellige Lov foran-

dret og hans hellige Sabbat fra Paradiset ombyttet med den

hedenske Festdag — Solens Dag. Og siden er det gaaet,

som « Fader » Enright træffende udtaler: «Og se! hele den

civiliserede Verden bøjer sig i ærbødig Lydighed,« eller som

Skriften har forudsagt: «Og al Jorden fulgte undrende efter

Dyret.

»

I en skriftlig Afhandling, som blev læst ved et Chau-

tauqua-Møde i New York og ogsaa ved en Konferens af Bap-

tistpræster i samme By, siger Dr. Edward T. Hiscox, For-
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fatter af ^Standard Manual for Baptist Churches* (En Nor-

malhaandbog for Baptistmenigheder)

:

«Det forekommer mig uforklarligt, at Jesus under sit treaarige

Samkvem med Disciplene, hvor han ofte talte med dem om Sabbats-

spørgsmaalet, drøftede det fra forskellige Synspunkter og rensede det

fra dets falske Fortolkninger, dog aldrig gjorde nogen Hentydning til,

at Dagen var blevet forandret; og endvidere, at intet saadant fandt

Sled i de 40 Dage efter hans Opstandelse. Og saa vidt vor Kundskab

strækker sig, blev dette Spørgsmaal heller ikke berørt af Aanden. der

blev givet for at minde dem om alt, hvad han havde sagt til dem.

Og heller ikke finder vi, at de inspirerede Apostle under deres Virk-

somhed med at prædike Evangeliet, grundlægge Menigheder og give

disse Raad eller Undervisning, drøftede eller overhovedet berørte dette

Spørgsmaal.

Naturligvis ved jeg meget godt, at Søndagen virkelig kom i Brug

som en religiøs Dag i Kristendommens tidligste Historie, hvad vi lærer

af Kirkefædrene og af andre Kilder. Men hvor sørgeligt, at den kom-

mer brændemærket med Hedenskabets Mærke og kristnet med Solgu-

dens Navn, da den blev antaget og godkendt af den frafaldne Pavekirke

og testamenteret som en hellig Arv til Protestantismen!*

Hvilken Dag er den syvende Dag?

Det bliver undertiden sagt, at man ikke kan vide, hvil-

ken Dag er den syvende Dag. Desuden er Jorden jo rund:

naar det er Dag her, er det Nat paa den anden Side af Klo-

den osv. Saadanne Talemaader har intet som helst med
Sagen eller Sandheden at skaffe. Har Jorden ikke altid

været rund? Var den ikke lige saa rund, da Herren befalede

Moses at stene den Mand, der sankede Ved paa Sabbaten

(4 Mos. 15, 32. 35), som den er nu? Jorden er vel ikke mere

rund under den nye Pagt, end den var under den gamle?

Don er vel heller ikke mere rund om Sabbaten, end den er

om Søndagen?

Jeg har aldrig hørt nogen indvende, at han ikke kunde

holde Søndag, fordi Jorden var rund. At man ikke skulde

kunne vide, hvilken Dag er den syvende i Ugen, lyder højst

besynderligt. Et almindelig begavet Skolebarn i 10-Aars-
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alderen ved det. Almanakken fortæller det, og Katekismen

siger, at de Kristne holder Søndag, fordi Kristus opstod paa

en Søndag. Altsaa ved man, at Søndagen er den første Dag

i Ugen; thi Skriften siger jo udtrykkelig, at Kristus opstod

paa den første Dag i Ugen, og at denne fulgte lige efter Sab-

baten. Matt. 28, 1. Men hermed er det altsaa bevist, at Lør-

dagen er den syvende Dag.

Hvorfor foregiver man at være saa uvidende angaaende

den syvende Dag, naar man samtidig lærer, at Kristus opstod

paa en Søndag — altsaa den første Dag i Ugen? Og hvorfor

søger man at gøre Jorden saa rund om Sabbaten, at man ikke

kan adlyde Herren? Man kommer uvilkaarligt til at tænke

paa Herrens Ord i Præd. 7, 29: «Dog se, dette har jeg fun-

det, at Gud skabte Mennesket ret; men de søger mange Spids-

findigheder. »

«Alt Guds Ord er lutret; han er et Skjold for dem, som

forlader sig paa ham. Læg intet til hans Ord, at han ikke

skal straffe dig, og du skal staa som en Løgner. » Ordsp.

30, 5. 6.

«Saa siger Herren, din Genløser, Israels Hellige: Jeg er

Herren, din Gud, som lærer dig, hvad nyttigt er, og som fø-

rer dig paa Vejen, som du skal gaa. Gid du vilde agte paa

mine Bud, da skulde din Fred vorde som Floden og din Ret-

færdighed som Havets Bølger. » Es. 48, 17. 18.

«I er mine Venner, dersom I gør, hvad jeg befaler eder.»

Joh. 15, 14.

15



DE 144,000. AAB. 14, 1-5.

HVEM ER DE. OG HVORFRA KOMMER DE?

OG JEG saa, og se, Lammet stod paa Zions Bjerg, og med det

hundrede og fire og fyrretyve Tusinde, som havde dets Navn

og dets Faders Navn skrevet paa deres Pander. Og jeg hørte

en Lyd fra Himlen som en Lyd af mange Vande og som en Lyd af

stærk Torden, og den Lyd, jeg hørte, var som af Harpespillere, der

spillede paa deres Harper. Og de sang en ny Sang for Tronen og for de

fire levende Væsener og de Ældste; og ingen kunde lære den Sang. uden

de hundrede og fire og fyrretyve Tusinde, som er løskøht fra Jorden.

Dette er dem, som ikke har besmittet sig med Kvinder, thi de er jom-

fruelige: dette er dem, som følger Lammet, hvor det gaar. Disse er de

loskobte fra Menneskene, en Førstegrode for Gud og Lammet, og i de-

res Mund er der ikke fundet Løgn: thi de er ulastelige. Aab. 14, 1—5.

I det 12te og 13de Kap. skildrer Johannes den bitre

Kamp mellem Menigheden paa den ene Side og Dragen, det

syvhornede og det tohornede Dyr paa den anden. Den ene

Forfolgelsesperiode afloser den anden, hver Gang under et

nyt Banner og et nyt Navn.

I den sidste Kamp — der er lige foran os — kæmpes
der mellem dem, der « tilbeder Dyret og dets Billede », og

(lem. der nægter at gøre det.

De 144,000.

De 144,000 har Sønnens og Faderens Navn skrevet paa

deres Pander (Aab. 14, 1) — en Modsætning til dem, der har

Dyrets Navn« eller Aherke >-. Aab. 13, 16. 17. Disse Kende-
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tegn bliver det afgørende, naar de syv sidste Plager gaar hen
over Jorden. De, der har »Dyrets Mærke », rammes af Pla-

gerne (Aab. 16,2), medens de 144,000, der har Faderens og

Sønnens Navn eller Segl paa deres Pander, gaar fri.

De 144,000 synger en ny Sang, som ingen andre af den
utallige frelste Skare kan synge. Aab. 14, 3. De kaldes jom-

fruelige og udmærker sig ved, at de «er løskøbt fra Menne-
skene, en Førstegrøde for Gud og Lammet« ; de «er ulaste-

lige ». Aab. 14, 4. 5.

De 144,000 nævnes ogsaa i 7de Kap. Her ser Johan-

nes «en anden Engel stige op fra Solens Opgang med den

levende Guds Segl», og Guds Tjenere bliver beseglet (2det

og 3dje Vers) — « hundrede og fire og fyrretyve Tusinde be-

seglede af alle Israels Børns Stammer ». 4de—8de Vers.

Den Orden, hvori Engelen her i Johannes' Paahor op-

giver Navnene paa de tolv Stammer, er forskellig fra den,

vi kender fra det gamle Testamente. Ruben, den første-

fødte, er ombyttet med Juda, der nævnes først. Dan og

Efraim mangler fuldstændig, og Levi og Josef er sat i deres

Sted. Dette viser, at det maa være det aandelige Israel og

ikke det kødelige, der omtales her. Af den Grund er det me-

get passende, at Juda er stillet i Spidsen; Kristus stammer jo

fra Juda. For øvrigt viser Herrens Ord tydeligt, hvem det

sande Israel er. Paulus gør saaledes opmærksom paa, at

«ikke den er Jøde, som er det i det udvortes ». Rom. 2, 28.

Guds Ord har ikke glippet; «thi ikke alle, som stammer fra

Israel, er Israel; ej heller er alle Børn, fordi de er Abrahams
Sæd». Rom. 9, 6—8.

Løftet til Abraham, Isak og Jakob staar fremdeles ved

Magt. At Jøderne paa Grund af deres Vantro ophørte med
at være Guds udvalgte Folk, gor ikke Løftet til intet. Her
er ikke Jøde eller Græker; her er ikke Træl eller fri; her er

ikke Mand og Kvinde; thi alle er I een i Kristus Jesus. Men
naar I horer Kristus til, da er I jo Abrahams Sæd, Arvinger

ifølge Forjættelse.« Gal. 3, 28. 29.
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Dersom vi horer Kristus til, er vi «Abrahams Sæd» —
det sande Israel. Jakobs Brev til «de tolv Stammer i Ad-

spredelsen » (Jak, 1,1) er ikke skrevet til Jøderne efter Kø-

det, men til det aandelige Israel — til de Kristne. Dette

fremgaar klart af selve Brevets Indhold.

De 144,000, som omtales i Aab. 7de Kap., er en særskilt

Skare, som lever i den allersidste Tid, da Beseglingen finder

Sted. Beseglingen er Fuldendelsens Værk, og de 144,000 i

det 7de Kap. maa derfor være identiske med de 144,000 i

det 14de Kap. I det 7de Kap. ser Johannes dem i deres jor-

diske Tilstande, umiddelbart før Herren henter dem, medens

han i det 14de Kap. ser dem hos Lammet paa Zions Bjerg.

Sønnens og Faderens Navn eller Segl.

De 144,000 har Sønnens og Faderens Navn eller Segl

paa deres Pander. De, der har Dyrets Mærke, har det der-

imod enten paa Panden eller paa Haanden. Panden beteg-

ner her Sædet for Forstanden eller Sindet. Det er derfor

ret naturligt, at Guds Segl kun sættes paa hans Tjeneres Pan-

der og ikke paa Haanden. Man kan nemlig ikke tjene Gud,

medmindre Hjertet er helt med ham. Af den Grund sæt-

ter Herren kun sit Segl eller Navn paa Panden; den store

Antikrist sætter derimod sit Mærke enten paa Panden eller

paa Haanden.

Et Segl bruges til at stadfæste og bekræfte Love, Em-
bedsskrivelser osv. Paa Dronning Esters Bøn skænkede

Kong Ahasverus Jøderne Frihed. I denne Anledning siger

han, henvendt til Ester og Mardokai: «Saa skriv nu I om
Jøderne, saasom eder godt synes, i Kongens Navn, og forsegl

det med Kongens Ring; thi den Skrift, som er skrevet i Kon-

gens Navn og er blevet forseglet med Kongens Ring, er ikke

til at tilbagekalde. » Ester 8, 8. Da Daniel blev kastet i Løve-

kulen, blev der « bragt en Sten og lagt for Aabningen af Ku-

len, og Kongen forseglede den med sin Ring og med sine
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Fyrsters Ringe, at intet angaaende Daniel skulde forandres*.

Dan. 6, 18.

Et Lands Love bliver først gyldige, naar dets Konge eller

Overhoved sætter sit Segl — Rigssegl — under. Hvert Land

har sit Rigssegl, og man kan ikke ustraffet ringeagte eller

behandle et saadant efter Behag. Men dersom det betyder

noget, at en Konge eller en Fyrste sætter sit Segl eller sit

Navn paa Dokumenter eller Love, maa det betyde uendelig

meget mere, naar Kongers Konge og Herrers Herre sætter

sit Navn eller Segl paa sine Tjenere. Og dersom man bør

være varsom med Hensyn til at forgribe sig paa en jordisk

Konges Segl, hvor meget mere forsigtig burde man da ikke

være, naar det gælder Himlens Konges Segl!

De ti Bud er Guds Grundlov til Guds Børn og Folk saa-

vel under den gamle som under den nye Husholdning. Den

forandres lige saa lidt som Gud. Men hvor finder vi Seglet

eller Navnet? Dersom man sammenligner Loven, saaledes

som den er forandret af den katolske Kirke og taget i Arv

af Protestanterne (se Side 179) med 2 Mos. 20, 1—17, lægger

man straks Mærke til den store Forskel. Ser man nærmere

paa Guds Lov, som den kommer til os fra Herrens egen

Mund, finder man hans Navn eller Segl i Sabbatsbudet. Her

staar nemlig, hvem Lovgiveren er — Himlens og Jordens

Skaber. Det staar der derimod ikke i de øvrige ni Bud.

«Thi i seks Dage gjorde Herren Himlen og Jorden,

Havet og alt det, som er i dem, og hvilede paa den syvende

Dag; derfor velsignede Herren Sabbatsdagen og helligede

den.» Det er Universets Skaber, der taler; han er Lovgive-

ren; men netop denne Del af Sabbatsbudet er fjernet og

findes ikke i Loven, forandret af den katolske Kirke. Der

staar kun: Kom i Hu, at du helligholder Sabbaten. Men

den har ikke alene fjernet Guds Segl; den har sat den første

Dag i Stedet for den syvende. Og som vi skal se i det føl-

gende Foredrag, henviser den katolske Kirke til denne For-

andring som et særligt Tegn paa sin Magt og Myndighed.
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Herrens Sabbat er et Tegn mellem ham og hans ud-

valgte. < Og jeg gav dem mine Skikke og lod dem vide mine

Bud, hvilke Mennesket skal gøre efter, at det maa leve ved

dem. Og jeg gav dem ogsaa mine Sabbater, at de skulde

være til Tegn imellem mig og imellem dem, at de skulde

vide, at jeg er Herren, som helliger dem.» Ez. 20, 11. 12.

Sabbaten er altsaa et Tegn paa, at Herren helliger os,

og at vi hører ham til. Det samme læser vi i 2 Mos. 31, 13.

16. 17: <I skal visselig holde mine Sabbater; thi det er et

Tegn imellem mig og imellem eder hos eders Efterkommere,

at I skal vide, at jeg er Herren, som helliger eder.» « Derfor

skal Israels Børn tage Vare paa Sabbaten, saa at de holder

Sabbaten hos deres Efterkommere til en evig Pagt. Den er

et evigt Tegn imellem mig og imellem Israels Børn; thi i seks

Dage gjorde Herren Himlen og Jorden, og paa den syvende

Dag hvilede han og vederkvægede sig.» Heraf fremgaar det,

at Sabbaten er «en evig Pagt» og «et evigt Tegn» — Hellig-

gøreisens Tegn — imellem Herren og hans Folk — det sande

Israel.

De 144,000 har dette Tegn, Mærke eller Segl; thi de er

beseglede med < den levende Guds Segl», og Faderens og

Sønnens Navn staar skrevet paa deres Pander. De holder

Herrens Sabbat. De har sejret over Dyret, det vil sige faaet

Kraft og Naade fra Herren til at følge hans Ord i alle Ting

— vandre i Guds Ords Lys.

De 144,000 udgor saaledes den Skare, der i den aller-

sidste Tid vender sig bort fra alle Menneskebud til Herrens

Ord. Af den Grund maa de forkaste Søndagen og holde

Herrens Sabbat, Medens hele Kristenheden siger: «Hvem
er Dyret lig? Hvem mægter at kamipe imod det?» forlader

disse sig paa Herren, og hans Navn skrives paa deres Pan-

der — hans Lov skrives i deres Hjerter. De synger en Sang,

som ingen anden kan synge (Aab. 14, 3), fordi deres Erfaring

under den sidste Kamp og store Trængsel er forskellig fra

den, den øvrige frelste Skare bar haft.
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Esaias spaar om Jordens Ødelæggelse: «Se, Herren ud-

tømmer Landet og gør det øde. . . . Landet sørger, det for-

smægter, Jorderige er afmægtigt, det forsmægter; de høje

iblandt Folket i Landet er blevet afmægtige. Thi Landet er

besmittet for dets Indbyggeres Skyld; thi de har overtraadt

Love, forvendt Skikke, gjort den evige Pagt til intet. Derfor

fortærer Forbandelsen Landet, og de, som bor deri, maa

bøde; derfor hensvinder de, som bor i Landet, og der bliver

faa Mennesker tilovers.« Es. 24, 1—6.

I den engelske Bibel saavel som i andre Oversættelser,

f. Eks, den norske og svenske, staar der « Jorden » i Stedet

for « Landet », hvad der er korrekt. Det er altsaa en Profeti

om Jordens Ødelæggelse. « Jorden skal blive helt udtømt og

udplyndret », Jorderige « forsmægter » osv. Aarsagen til, at

Jorden ødelægges, og at alle Indbyggere paa de «faa Menne-

sker* nær, som bliver « tilovers », maa omkomme, er, at «de

har overtraadt Love, forvendt Skikke, gjort den evige Pagt

til intet». «Præsten som Folket, Herren som Tjeneren, Fruen

som Tjenestepigen » osv. omkommer; kun faa bliver « til-

overs »

.

Kristus og Herrens hellige Lov er uadskillelige. Den,

der med frit Forsæt forkaster den ene, forkaster i Virkelig-

heden ogsaa den anden. Det er farligt at forhærde sit Hjerte

mod Sandheden. Det gjorde Jøderne paa Kristi Tid. Trods

deres høje Bekendelse, at de holdt sig til Moses og havde

Abraham til Fader, var deres Gudsdyrkelse forgæves. Og

hvorfor? Læs Joh. 5, 45—47; 8, 33—40; Matt. 15, 9.

Da Jøderne korsfæstede Guds Søn, beseglede de deres

egen 'Skæbne. De ringeagtede deres Besøgelsestid, og Jesu

Ord: «Se, eders Hus lades eder øde,» gik siden i Opfyldelse.

Over 1800 Aar er hengaaet siden den Tid, og hvad møder

vi nu? Vor Tids Kristenhed har det tilfælles med hin Tids

Jødedom, at den ogsaa søger at skille Kristus og Loven.

Den Gang sagde man: «Bort med Kristus! » Nu siger man:

«Bort med Loven! » Det profetiske Ord har forudsagt, hvor-



232 ET ORD I RETTE TID
oooococxxx>xioooc><xxx>ooooooæoc^^

ledes Jøderne vilde forkaste Kristus, og som vi har set, er

det ogsaa forudsagt, at vor Tids Kristenhed vil forkaste Her-

rens Lov. Saa sandt Jøderne opfyldte Profetierne, da de for-

kastede Guds Søn, saa sandt opfylder ogsaa de, der i vore

Dage lærer, at Guds Lov er afskaffet, de profetiske Forudsi-

gelser. Og ligesom Gud maatte forkaste Jøderne, da de

raabte: «Bort med Kristus !» saaledes viser Herrens Ord ty-

deligt, at Gud vil forkaste Kristenheden, naar den aabent er-

klærer, at Herrens Lov er afskaffet.

Ifølge Aab. 11, 18, 19 kommer «Pagtens Ark» til Syne i

Herrens Tempel omkring den Tid, da Herren skal dømme
sit Folk og give sine Tjenere Løn. < Pagtens Ark» indehol-

der de ti Bud. Udtrykket «hans Pagts Ark kom til Syne i

hans Tempel », sigter uden Tvivl til det, der sker under det

trefoldige Budskabs Forkyndelse.

Under dette Budskabs Forkyndelse (som jeg kommer
nærmere ind paa i næste Foredrag), bliver vor Opmærk-
somhed henledt paa det rette Forhold mellem Kristus og

Loven. Evangeliets Lys skal atter skinne i sin Renhed, og

Kristenheden faar Valget mellem at antage eller forkaste

Herrens Sabbat — at følge Kristus eller den store Antikrist.

Men i Stedet for at vende tilbage til Herrens Ord gaar det

store Flertal endog saa vidt, at de gør «den evige Pagt til

intet». « Derfor fortærer Forbandelse Jorden, og de, som

bor paa den, maa bøde; derfor hentørres Jordens Beboere,

og der bliver kun faa Mennesker tilovers. » Es. 24, 5. 6

(norsk Oversættelse)

.

Som vi skal se under et andet Foredrag, har de prote-

stantiske Kirkesamfund tidligere hævdet, at de ti Bud «er

guidende for alle Mennesker til alle Tider ». Men i de se-

nere Aar er der indtraadt en beklagelig Forandring i saa

Henseende. Da Herrens « Pagts Ark kom til Syne», fik man
Øje paa Sabbatsbudet, og hele Kristenhedens Opmærksom-

hed henledtes paa det Brud, den katolske Kirke har gjort paa

Herrens Lov. Fra nu af stilles Guds Børn over for Val-
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get mellem enten at holde Herrens Sabbat eller ogsaa at for-

kaste de ti Bud. Der gives nemlig intet andet Valg; thi at

erkende Lovens Gyldighed og samtidig bevidst stadig over-

træde et af dens Bud vilde jo være alt for stor en Selvmod-

sigelse. Her har vi Oprindelsen til den Teori, at de ti Bud

ikke er gældende for os. Kristenheden er godt i Gang med

at gøre < den evige Pagt til intet ». Her skal jeg læse, hvad

Provst (luthersk) Fr. Schiørn siger paa dette Punkt i «Det

nye Testamentes Forhold til den gammeltestamentlige Lov-

givning », Kristiania 1894, Side 11:

«Det tør vel i det hele anses for temmelig sikkert, at Bestræbelsen

for at faa fjernet Dekalogen som den uforanderlige Regel med guddom-

melig Autoritet fornemmelig har sin Grund deri, at man vil have ud-

slettet Sabbatsbudet. Man indser jo nok, at det er umuligt at faa ta-

ger dette ene Bud ud af Budenes Række, saa længe man anerkender de

ovrige for gældende og forpligtende. De ti Bud danner en saa bestemt

begrænset Enhed, at de maa staa og falde med hinanden. Saa lader

man da heller alle falde, end man lader det tredje Bud blive staaende.«

Da Jøderne skulde vælge mellem Røveren Barrabas og

Jesus, raabte de < alle sammen og sagde: Bort med ham, men

løslad os Barrabas !» Luk. 23, 18. Inden Kristi andet Komme

finder Sted, vil hele Kristenheden komme til at træffe sit

Valg mellem Herrens Sabbat og Antikristens Søndag. Jo-

hannes har beskrevet Udfaldet af dette Valg: «Og al Jorden

fulgte undrende efter Dyret.

»

Beseglingen af de 144,000 finder Sted samtidig med, at

det Advarselsbudskab, som Johannes beskriver i Aab. 14,

G 12, forkyndes for alle Folk. Den Engel, som Johannes

ser « stige op fra Solens Opgang med den levende Guds Segl»

(Aab. 7, 2), er et træffende Sindbillede paa det sidste Advar-

selsbudskab ; det begynder i Ringhed, stille og næsten ube-

mærket, for siden at udvikle sig til alle Verdensdele og blive

forkyndt i alle Lande.

De, der lever, naar dette Budskab forkyndes, og som har

Anledning til at blive bekendt dermed, kan ikke undgaa at
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tage Standpunkt enten for eller imod Sandheden, og det

Standpunkt, de indtager, bliver det afgørende, «Og dette er

Dommen, at Lyset er kommet til Verden. » Joh. 3, 19.

De 144,000 udgør den Skare, der under dette Advarsels-

budskab har modtaget Herrens Segl. Hele den frelste Skare

— alle Guds sande Børn fra Adam og ned igennem Tiden

— er derimod utallig. Aab. 7, 9.

At de 144,000 fremstilles som Jomfruer, er ganske be-

tegnende, naar vi husker paa, at en Kvinde er et Sindbillede

paa et Kirkesamfund. De har ikke « besmittet sig med Kvin-

der*, det vil sige, de har skilt sig ud fra de Kirkesamfund,

der hylder Menneskebud eller afviger fra Herrens Ord. Lig

den første kristne Menighed vil de blive fremstillet for Kri-

stus som «en ren Jomfru ». 2 Kor. 11, 2.

At de er « løskøbt fra Menneskene* og er «en Første-

grøde for Gud og Lammet », maa forstaaes ud fra Herrens

Ord, hvor lignende Udtryk bruges om Guds udvalgte. De,

der paa Apostlenes Tid troede paa Kristi første Komme, kal-

des ogsaa «en Førstegrøde ». Jak. 1, 18. Naar Død og Øde-

læggelse og de syv sidste Plager gaar hen over Jorden, be-

skytter Herren de 144,000, og Jesus henter dem. De er døs-

købt fra Menneskene«, og iklædt Kristi Retfærdighed staar

de «ulastelige» for Guds Trone. De gik sejrende «ud af

Kampen med Dyret og dets Billede og dets Navns Tal» og

staar nu ved Glarhavet foran Guds Trone, hvor de synger

Sejrssangen. Aab. 15, 2—4.

De « følger Lammet, hvor det gaar». < Thi Lammet, som

er midt for Tronen, skal vogte dem og lede dem til Livets

Vandkilder; og Gud skal aftørre hver Taare af deres Øjne.»

Aab. 7, 17.

<Send dit Lys og din Sandhed, at de maa ledsage mig,

at de maa føre mig til dit hellige Bjerg og til dine Boliger;

og at jeg maa indgaa til Guds Alter, til Gud, som er min

Fryd og Glæde, og takke dig paa Harpe, o Gud, min Gud!»

Sal. 43, 3. 4.



ET BUDSKAB TIL ALLE
FOLK.

AAB. 14,6-12. BABYLONS GIFTIGE VIN OG DYRETS MÆRKE.

OG JEG saa en anden Engel flyve midt oppe under Himlen, som
havde et evigt Evangelium at forkynde for dem, der bor paa

Jorden, og for alle Folkeslag og Stammer og Tungemaal og

Folk, og som sagde med høj Røst: Frygt Gud og giv ham Ære, thi

hans Doms Time er kommet, og tilbed ham, som har gjort Himlen og

Jorden og Havet og Vandenes Kilder. Og endnu en anden Engel fulgte,

som sagde: Falden, falden er Babylon, den store, som har givet alle

Folkeslagene at drikke af sin Utugts Harmes Vin. Og en tredje Engel

fulgte dem og sagde med høj Røst: Dersom nogen tilbeder Dyret og

dets Billede og tager Mærke paa sin Pande eller paa sin Haand, saa

skal han drikke af Guds Harmes Vin. som er iskænket ublandet i hans

Vredes Bæger; og han skal pines med Ild og Svovl for de hellige Eng-

les og for Lammets Aasyn. Og deres Pines Røg opstiger i Evigheder-

nes Evigheder: og de har ikke Hvile Dag og Nat, de, som tilbeder

Dyret og dets Billede, og enhver, som tager dets Navns Mærke. Her

gælder det de helliges Udholdenhed, de. som bevarer Guds Bud og

Troen paa Jesus.* Aab. 14, 6— 12.

Budskabet i Aab. 14de Kap. gælder alle Folk. Det er

ikke begrænset til et enkelt Land eller en enkelt Stat; det

skal forkyndes for alle Jordens « Folkeslag og Stammer og

Tungemaal og Folk». Det udgør et stort trefoldigt Advar -

selsbudskab, der samler et Folk om «Guds Bud og Troen paa

Jesus ». Det er det sidste Kald til Jordens Beboere, og dets

Indhold vidner baade om Alvor og Højtidelighed. De Straffe-

domme, som det advarer imod, er frygtelige. Den, der (til-

beder Dyret og dets Billede og tager Mærke paa sin Pande
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eller paa sin Haand», han skal « drikke af Guds Harmes Vin,

som er iskænket ublandet i hans Vredes Bæger; og han skal

pines med Ild og Svovl for de hellige Engles og for Lammets
Aasyn».

Da Gud fordum førte sit Folk ud af Ægypten og ind i

Kanaans Land, sendte han forinden haarde Plager over

Ægypterne. Men disse ramte ikke Guds Folk. Inden Her-

ren lod Dødsengelen gaa igennem Landet, befalede han Is-

raels Børn at stryge Blod paa Dørstolpen. De, der troede

Herren, adlød denne Befaling, og Dødsengelen gik deres

Huse forbi. Førend Herren fører sit ventende Folk ind i det

himmelske Kanaan, vil noget lignende finde Sted. De syv

sidste Plager udgydes over alle dem, som har Dyrets Mærke,

medens de, som har Faderens Navn eller Mærke, gaar fri.

Det trefoldige Budskab skal forkyndes for alle Folk,

lige førend Kristus kommer paa den hvide Sky. Aab. 14, 14.

At kun faa vil tro dette Advarselsbudskab, fremgaar af Jesu

Ord: «Og ligesom Noahs Dage var, saaledes skal Menne-

skesønnens Tilkommeise være.» Matt. 24, 37. Det store Fler-

tal troede ikke Noahs Prædiken. Var det muligt, at Gud
vilde ødelægge alle Menneskene paa de faa nær, som Arken

kunde rumme? Nej, saa smaalig kunde Gud ikke være! —
Saaledes talte man den Gang, og noget lignende taler man
i vore Dage. «Men mon Menneskesønnen, naar han kom-

mer, vil finde Troen paa Jorden?« Luk. 18,8.

Naar der bliver sagt, at ingen kan vide noget om, hvad

Dyret og Billedet sigter til, maa jeg gøre opmærksom paa,

at de 144,000, som Johannes saa staaende paa Glarhavet, og

som sang Mose og Lammets Sang (Sejrssangen), havde sej-

ret over «Dyret og dets Billede«. Aab. 15, 2. 3. De, der præ-

diker det evige Evangelium umiddelbart før Kristi Gen-

komst, prædiker om «hans Doms Time», og « Babylon, den

sløre », og advarer imod at tilbede « Dyret og dets Billede«.

Følgelig maa de ogsaa prædike, hvem « Babylon«, «Dyret» og

Billedet« er.
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Den første af de tre Engle.

Ordet « Engel » betyder « Sendebud » og betegner under-

tiden Herrens Tjenere eller Sendebud. Saaledes siger Her-

ren ved Profeten: «Se, jeg sender min Engel, at han skal

berede Vejen. » Mal. 3,1. Døberen Johannes var den «En-

gel», der omtales her. Læs. Matt. 11, 10.

Englene deltager i Arbejdet for Sjæles Frelse og glæder

sig over hver Synder, som omvender sig. Neppe var Jesus

født, før Engleskarens yndige Sang lød ud over Bethlehems

Marker. De aabenbarede sig for Apostlene den Dag, da Je-

sus for til Himlen, og siden ved flere andre Lejligheder.

At Johannes ser de tre Engle « flyve midt oppe under Him-

len*, er et passende Sindbillede paa, at Budskabets Forkyn-

delse omfatter hele Jorden.

Den første af disse tre Engle « sagde med høj Røst:

Frygt Gud og giv ham Ære, thi hans Doms Time er kom-

met, og tilbed ham, som har gjort Himlen og Jorden og Ha-

vet og Vandenes Kilder ». Aab, 14, 7. Udtrykket « Frygt Gud
og giv ham Ære», er ensbetydende med at tjene, lyde og

følge ham. Antikristen har forandret Guds Lov og erstat-

tet Guds Bud med Menneskebud. Det er dette Forhold,

Herren under det trefoldige Budskabs Forkyndelse henleder

vor Opmærksomhed paa. Der bliver sagt til os: « Tilbed

ham, som har gjort Himlen og Jorden og Havet og Vandenes

Kilder. » Den Gud, som skabte « Himlen og Jorden, Havet og

alt det, som er i dem, og hvilede paa den syvende Dag», ham
skal vi tilbede, og hans Sabbat skal vi komme i Hu. 2 Mos.

20,8—11.

Den anden Engel.

Johannes siger: «Og endnu en anden Engel fulgte, som

sagde: Falden, falden er Babylon, den store, som har givet

alle Folkeslagene at drikke af sin Utugts Harmes Vin.» Aab.

14,8. Ordet «Babels betyder «Forvirring». Nimrod grund-
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lagde Babel. Herom læser vi i Kalkars Oversættelse med
Anmærkninger til 1 Mos. 10, 8—10.

«Med Nimrod standser Genealogien et Øjeblik: han skildres som
den første Voldsmand i den nye Verden: en vældig Jæger skal rime-

ligvis være en Betegnelse for andres Undertrykker; hans Riges Hoved-

stad er det verdensberømte Babylon, der indtil Bibelens sidste Bøger

er Ugudelighedens Repræsentant. »

Babylon er saaledes et Sindbillede paa et falsk Religions-

system. Dette fremgaar endvidere meget tydelig af Aab.

17de Kap. Den store Skøge », der omtales her, er et Sind-

billede paa den katolske Kirke. En Skøge er, som vi alle-

rede har set, et Sindbillede paa en falden Kirke. Denne

Kvinde « sidder over mange Vande », i sin Haand holder hun
«et Guldbæger », « fuldt af Vederstyggeligheder og hendes

Utugts Urenheder. Og paa hendes Pande var skrevet et

Navn, en Hemmelighed: Babylon den store, Moderen til

Jordens Skøger og Vederstyggeligheder. Og jeg saa Kvin-

den, drukken af de helliges Blod og af Jesu Vidners Blod;

og jeg undrede mig i stor Forundring, da jeg saa hende ».

Aab. 17, 1—6.

De mange Vande betegner de Folk, over hvem denne

Skøge (den katolske Kirke) hersker. Aab. 17, 15. Paa hen-

des Pande staar skrevet « Hemmelighed » — det vil sige « Lov-

løshedens Hemmelighed«. 2 Thess. 2, 7. Hun kaldes (Ba-

bylon den store, Moderen til Jordens Skøger og Vederstyg-

geligheder ». Fra hende stammer saa at sige alle Menneske-

bud; hun har forandret Herrens Lov og indført en Mængde
religiøse Skikke og Ceremonier, og fra hende er det falske

Keligionssystem udgaaet. I den Forstand er hun en Moder

til alle de religiøse Samfund, der hylder hendes Læresæt-

ninger. Hun er en Moder til hele det store aandelige Babylon

- vor Tids moderne Kristenhed.

Hvis vi sammenligner den moderne Kristenhed med
den, der udgik fra Kristus og hans Apostle, maa vi ind-

rømme, at Ordene: « Falden, falden » passer fortræffeligt.
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Om vor Tids Kristenhed kan det med Rette siges, at den er

blevet «et Fængsel [Tilholdssted] for alle Haande urene

Aander og et Fængsel for alle Haande urene og afskyede

Fugle». Aab. 18, 2. Her behover jeg blot at henvise til al den

Verdslighed og de mange Udskejelser af næsten enhver Art,

som tillades inden for Kristenheden. Og den sidste Krig har

i den Grad demoraliseret den kristne Verden, saa alt Haab
om Redning synes udelukket. Forholdene er nu som de var

i Noah Dage, om hvilke vi læser: «Men Jorden var fordær-

vet for Guds Ansigt, og Jorden var fuld af Vold.» 1 Mos.

6, 11.

Engelen forkynder Babylons Fald og påaviser, at det

er dens « Utugts Hannes Vin», der har foraarsaget dette Fald.

Den «Utugts Harmes Vin», som her omtales, har alle Folk

drukket af. Spørgsmaalet bliver da: Hvad er Babylons

Vin et Sindbillede paa? Et Par Skriftsteder vil besvare

dette Sporgsmaal. Vi læser: «Men ogsaa disse raver af Vin

og er forvildede af stærk Drik; Præst og Profet raver af

stærk Drik, de er overvældede af Vin, ... de farer vild un-

der Synet, de vakler under Dommen. » Es. 28, 7. At det ikke

er almindelig Vin, der her sigtes til, fremgaar klart af, hvad

der staar i det følgende Kapitel: «De er drukne, men ikke

af Vin: de raver, men ikke af stærk Drik.» Es. 29, 9.

Babylons Vin betegner Menneskebud og Læresætninger.

Hør, hvad Herren siger: «Thi Herren sagde: Efterdi dette

Folk holder sig nær til mig, og de ærer mig med deres Mund,

med deres Læber, men deres Hjerte er langt fra mig, og de-

res Frygt for mig er Menneskens Bud, som de har lært.»

Es. 29, 13. Men nu siger Johannes, at «alle Folkeslagene

har drukket af Babylons «Vin» I Aab. 14, 8; 18, 3), og at «de,

som bor paa Jorden, er blevet drukne af hendes Utugts Vin».

Aab. 17,2.

Den, der er beruset af Vin, forstaar ikke sin egen Til-

stand; det er ikke let at overbevise ham om, at han ikke

har det godt. Men som det fremgaar af Herrens Ord, øver
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Menneskehud en lignende Indflydelse paa det religiøse Om-
raade.

Et andet Kendetegn, som udmærker vor Tid fremfor

nogen anden Tid, er den Ringeagt for religiøse Ting, som
præger vor Tids Kristendom. Guds Ord og de hellige Ting

haanes, og Religionen bliver ofte brugt næsten som en Han-

delsvare. Selv inden for de mere religiøse Samfund tillader

man sig Ting, som Luther, Bunyan, Wesley m. m. fl. vilde

have frabedt sig al Deltagelse i. Den Maade, mange gaar

frem paa for at fremme Religionen, er ikke tiltalende. Tænk
paa de mange Basarer, Kaffefester o. 1., som snart sagt alle

religiøse Samfund foranstalter for at skaffe sig Indtægter!

Er de ikke et Tidens Tegn? Man kommer uvilkaarlig til

at tænke paa Beretningen i Matt. 21, 12. 13: «0g Jesus gik

ind i Guds Helligdom og uddrev alle dem, som solgte og

købte i Helligdommen, og han væltede Vekselerernes Borde

og Duekræmmernes Stole. Og han siger til dem: < Der er

skrevet: Mit Hus skal kaldes et Bedehus, men I gør det til

en Røverkule. »»

Disse Basarer — eller Missionsudsalg, som de ogsaa

kaldes — vidner om Babylons Fald. Her skal jeg, idet jeg

udelader Samfundets Navn, læse en af de Reklamer, jeg fra

Tid til anden har lagt Mærke til. Følgende stod at læse i et

af Faaborgs Dagblade i Efteraaret 1905. Det traf sig, at jeg

var i Faaborg i de Dage. Reklamen ser saaledes ud:

«... MISSIONS-UDSALG

paa . . . Hotel Onsdag d. 1ste Novbr. og Torsdag d. 2den Novbr. bver

Aften Kl. 61
/?.

Entré: Voksne 25 Øre, Børn 10 Øre pr. Aften.

Onsdag Aften Kl. ca. 8V2, Foredrag af Pastor . . .. Svendborg.

Emne: Fnlelse.

For god Servering til moderate Priser vil der blive sørget.

NB. Salon-Skiveskydning om Gevinster, og en Fiskepark, hvor alle

faar Bid, forefindes. Alle er velkomne!

Kom! Se! Køb!»
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Det er kun eet af de talrige Eksempler, der hvert Aar

vidner om, hvor Kristendommen sejler hen. Kommentar
turde være overflødig.

Den tredje Engel.

«Og en tredje Engel fulgte dem og sagde med høj Røst:

Dersom nogen tilbeder Dyret og dets Billede og tager Mærke
paa sin Pande eller paa sin Haand, saa skal han drikke af

Guds Harmes Vin, som er iskænket ublandet i hans Vredes

Bæger; og han skal pines med Ild og Svovl for de hellige

Engles og Lammets Aasyn. Og deres Pines Røg opstiger i

Evighedernes Evigheder; og de har ikke Hvile Dag eller Nat,

de, som tilbeder Dyret og dets Billede, og enhver, som tager

dets Navns Mærke. » Aab. 14, 9—11.

En frygtelig Trængselstid venter dem, der tilbeder « Dy-

ret og dets Billede ». Ægypterne med Farao i Spidsen ringe-

agtede Guds Naade og haanede Guds Folk. De nægtede at

lade Israel fare; de forlod sig paa deres falske Religions-

system. Herren maatte tage haardt paa dem, før de gav

efter og tillod Israel at rejse. Dødsengelen gik igennem Lan-

det og ihjelslog den førstefødte i ethvert Hjem. Der lød et

Rædselsskrig hin Nat, som Ægypten aldrig havde hørt Ma-

gen til, og Israel fik Lov til at drage bort. Farao og hans

Raadgivere fortrod imidlertid snart, at de havde givet efter,

og forfulgte dem med en Hær for atter at gøre dem til Trælle.

Resultatet er os bekendt. Herren frelste sit Folk, medens

Ægypterne omkom. «Da sang Moses og Israels Børn» Her-

ren en Lovsang (2 Mos. 15de Kap.), og som vi ser, synger

de, der i den sidste Kamp sejrer over Dyret og dets Mærke,

en lignende Sejrssang — «Mose, Guds Tjeners, Sang». Aab.

15,2.3.

Den tredje Engel advarer imod at « tilbede Dyret og dets

Billede* og tage «Mærke paa sin Pande eller paa sin Haand ».

Vi har allerede set, at «Dyret» er et Sindbillede paa den ka-

16
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tolske Kirke fra den Tid, da den blev en falden Kirke. Det

tohornede Dyr eller Billedet betegner Protestantismen (sær-

lig i de Forenede Stater), efter at den har svigtet sit Pro-

gram: «i eet og alt at holde sig til Bibelen. » Den katolske

Kirke begyndte allerede tidligt at afvige fra « Apostlenes og

Profeternes Grundvold » og indføre Menneskebud i Stedet for

Guds Bud. Se Dan. 7, 8. 21. 25; 2 Thess. 2, 3. 4 og Aab. 13,

1—7.

Til at begynde med var Protestantismen et mægtigt Bed-

skab i Herrens Haand og udførte et af ham forud bestemt

Værk, nemlig at afsløre Pavedømmets Vildfarelser og skaffe

Folket Adgang til den hellige Skrift. Desværre varede det

ikke længe, før den svigtede sit Program, og Protestanterne

i Amerika er nu godt i Gang med at udøve «hele det første

Dyrs Magt». Aab. 13, 11—17.

De, der har « Dyrets Mærke », rammes af de syv sidste

Plager. Af den Grund er det af den allerstørste Betydning,

at vi faar at vide, hvad «Dyret» og «Dyrets Mærke» er. Og
det er netop det, Herren søger at oplyse os om i det sidste

Advarselsbudskab. Sabbaten er, som vi har set, Herrens Au-

toritetsmærke — Tegnet paa, at han har skabt hele Univer-

set, og at han har skabt os til nye Mennesker. Sabbaten er

«et evigt Tegn» og «en evig Pagt».

Paa den anden Side henviser den katolske Kirke til Sab-

batens Forandring og Søndagens Indstiftelse som et Tegn paa

sin Magt. Hor, hvad der staar i den katolske Katekismus

«Doctrinal Catechismy , New York, 1876, Side 174:

«Sp.: Kan du paa nogen anden Maade bevise, at Kirken har Magt

til at indstifte Festdage ved Lov?

Sv.: Dersom den ikke havde en saadan Magt, saa kunde den ikke

have gjort det, som alle Nutidens Religionshekendere er enige med den

i; — den kunde ikke have indført Helligholdelsen af Søndagen, den

første Dag i Ugen, i Stedet for Helligholdelsen af Lørdagen, den sy-

vende Dag, en Forandring, for hvilken der ingen Autoritet findes i

Skriften.

»
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Lige saa tydeligt som Herren henviser til Sabbaten som
sit Tegn, Mærke eller Segl, lige saa tydeligt henviser den ka-

tolske Kirke til Søndagen som et Tegn paa sin Magt.

Søndagen bliver saaledes Dyrets Mærke, og alle de, der

under den tredje Engels Budskabs Forkyndelse mod bedre

Vidende tramper Herrens Sabbat under Fødder og holder

Søndagen, « tager Mærke paa sin Pande eller paa sin Haand».
Men dette kan kun gælde dem, der lever under dette Bud-
skabs Forkyndelse, De, der levede før denne Tid, dømmes
efter det Lys, der skinnede paa deres Vej.

Der findes sikkert mange oprigtige og gudfrygtige Krist-

ne, som holder Søndagen. Men der var ogsaa mange gud-

frygtige Mennesker paa Apostlenes Tid, som ikke kendte

eller troede paa Kristus. Disse « gudfrygtige Mænd» hørte

Peter forkynde Kristus paa Pinsedagen med Kraft ud fra

det profetiske Ord, og aldrig saa snart havde de hørt det,

før de annammede Ordet. Tre Tusinde blev døbt paa een

Dag. Ap. G. 2, 5. 37. 41. Det samme gælder nu. Gud giver

alle Lejlighed til at hore det sidste Advarselsbudskab. ^Ef-

ter at Gud altsaa har baaret over med disse Vankundighe-

dens Tider, byder han nu Menneskene, at de alle og alle

Vegne skal omvende sig.» Ap. G. 17,30.

Engelen i Aab. 18, 1—3 supplerer det trefoldige Bud-

skab i det 14de Kap. Den forkynder Kristenhedens Fald og

viser hen til den «Vin», hvoraf «alle Folkeslagene* har

« drukket ». Samtidig lyder en anden Bøst fra Himlen »,

som siger: «Gaa ud fra hende, mit Folk! for at I ikke skal

blive meddelagtige i hendes Synder, og ikke rammes af hen-

des Plager.» Aab. 18, 4. Dette Skriftsted viser, at Herren

har gudfrygtige Børn inden for alle kristne Samfund, men
det viser ogsaa, at de forlader disse, inden de syv sidste Pla-

ger falder. Og ligesom alle de oprigtige og gudfrygtige paa

Apostlenes Tid sluttede sig sammen om Guds Ord og rene

Lære, saaledes vil alle sande troende og oprigtige inden for
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hele Kristenheden under det trefoldige Budskabs Forkyn-

delse samle sig om Guds Bud og Jesu Tro.

Som det forholder sig med Katolicismen (Dyret), saa-

ledes gaar det med Protestantismen (Billedet) . Katolicis-

men indstiftede Søndagen, Protestantismen haandhæver den.

Og ligesom den katolske Kirke henviser til Søndagen som et

Tegn paa sin Magt, saaledes begynder Protestanterne nu at

benævne Søndagen som et Tegn eller Segl. I et Møde af-

holdt i Elgin, Illinois, den 8de Novbr. 1887, for at fremme
Helligholdelsen af Søndagen, udtalte Dr. theol. W. W. Everts

fra Chicago bl. a.:

«Denne Dag er bestemt til Gudsdyrkelse og Beredelse for et an-

det Liv. Den er en Prøvesten for al Religion.« — «Den borgerlige Re-

gering og Religionen* — Chicago, 1890 — Side 102.

Noget lignende stod at læse i «United Prebyterian» den

22de Decbr. 1910, hvor Dr. theol. Burrell skrev:

«Den amerikanske Sabbat [Søndagen] er den guddommelige Rets

Segl og Tegnet paa vor Pagt med Gud.»

I «Kristeligt Dagblad* for den 4de Febr. 1914 findes en

Artikel, der har til Overskrift < Hvile- og Helligdagen*. Ar-

tiklen taler for Skærpelse af « Søndagens Helligholdelse* og

anbefaler, at vi paavirker saadanne, «paa hvem vi har Ind-

flydelse », for om muligt at «faa dem til at forbyde al Slags

Aflevering om Søndagen, enten det er Levnedsmidler, Klæ-

der, Aviser, Breve, eller hvad det er». Artiklens Forfatter

fremkommer dernæst med følgende Henstilling:

«Og ^Foreningen til Søndagens rette Brugt, beder jeg om at ud-

give til Salg i Bethesdas og Siloams Boglader og hos handlende, som

maatte ønske det, et hvidt Mærke — saa stort eller lidt større end

Julemærket — med tydelige blaa eller røde Typer, som nævner Hellig-

dagsbudet og anmoder Postvæsenet om ikke at udbringe dette Brev,

som Mærket er paaklæbet, om Søndagen eller Helligdagen.«

Udtrykket «og tage Mærke paa sin Pande eller paa sin

Haand» skal selvfølgelig ogsaa forstaaes billedligt. Fordum
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sagde Herren til Israel: «Men I skal lægge disse mine Ord
paa eders Hjerte og paa deres Sjæl, og binde dem til et Tegn
paa eders Haand, at de kan være til et Spand imellem

eders Øjne.» 5 Mos. 11, 18. I Oldtiden plejede man som
Regel at sætte eller rettere brænde et Mærke paa Panden el-

ler paa Haanden hos Trælle eller Krigere, for at man kunde
se, hvem de tilhørte. Det er dette Billede, den hellige Skrift

betjener sig af.

Panden er Forstandens Sæde, og Haanden er et Red-

skab for Gerning. De, der tjener Gud i Aand og Sandhed,

har Loven skrevet i Sindet og viser det i Gerning. Hvad skal

man f. Eks. sige om dem, der, efter at de er blevet oplyst

om det urigtige i at holde Søndag, alligevel fortsætter der-

med? Tager ikke saadanne Dyrets Mærke paa Panden?

De, der derimod kun holder Søndag, fordi andre gør det, og

som ellers ikke interesserer sig for religiøse Ting, om dem
kan det vel siges, at de tager Mærket paa Haanden.

Naar de syv sidste Plager gaar hen over Jorden, har alle

Guds sande Børn Faderens Navn skrevet paa deres Pander;

og ligesom Dødsengelen fordum gik de Huse forbi, der havde

Blodet paa « Dørstolperne », saaledes gaar de syv Engle dem
forbi, der har Faderens og Sønnens Navn skrevet paa deres

Pander.

Vi lever i en meget alvorlig Tid. Vigtige og forfærdelige

Begivenheder vil snart finde Sted. Vi nærmer os en Træng-

selstid uden Lige; Naadens Dør vil snart blive lukket for

stedse. Inden kort Tid vil de syv sidste Plager blive udgydt,

og Virkningen er frygtelig. Men endnu lyder det sidste Ad-

varselsbudskab, det sidste Kald til en syndig Verden. Gud
taler endnu kærligt til os og beder os vende om. Der er

Frelse hos Gud; Kristus er død for alle, og han kan og vil

frelse fra enhver Synd.

«God er Herren, et Værn paa Nødens Dag, og han ken-

der dem, som forlader sig paa ham.» Nah. 1, 7.



DEN SIDSTE STORE
TRÆNGSEL.

HVOR ER HERRENS FOLK UNDER DENNE TRÆNGSEL?

O G JEG saa et andet Tegn i Himlen, stort og vidunderligt: syv

Engle, som havde de syv sidste Plager; thi med disse er Guds

Harme fuldbyrdet.* Aab. 15, 1.

Denne Jord er flere Gange blevet særlig hjemsøgt paa

Grund af Menneskenes Ulydighed og Synder. Godt seksten

Hundrede Aar efter Skabelsen maatte Herren for at redde

Menneskeslægten fra fuldstændig Undergang udrydde Men-

neskene paa otte nær. Paa Grund af Sodomas og Gomorras

Synder ødelagde Herren disse Stæder med Ild. Den store

Stad Ninive blev sløjfet, ja begravet under Jorden, og den

Skæbne, der Aar 70 ef. Kr. ramte Jerusalem, var ikke min-

dre haard. Men disse Trængsler er intet at sammenligne

med den, der omtales i vor Tekst. Tidligere har Guds Straf-

fedomme været blandet med Naade, sendt for om muligt at

lede Menneskene til Omvendelse. Men nu er Syndens Bæger

fuldt: ingen vil mere omvende sig, ingen vil modtage Naaden,

og derfor falder Herrens Vrede < ublandet* over Jorden.

«Guds Harmes Vin» eller <Guds Harmes syv Skaaler»

er «de syv sidste Plager». Aab. 14, 10; 16,1; 15,1. «Med

disse er Guds Harme fuldbyrdet. » Guds Straf er retfærdig,

en Følge af Menneskenes Overtrædelser, ikke en Hævn: alle

maa til sidst erkende, at Gud er retfærdig. «Hver Mund
skal stoppes og hele Verden blive strafskyldig for Gud. >

Rom. 3, 19.
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Den store Trængsel.

Den Trængsel, der henvises til i vor Tekst, kommer
over de Mennesker, der har Dyrets Mærke, og som tilbeder

dets Billede. Aab. 16, 2. Daniel skriver om en Trængsel, der

staar i Forbindelse med Herrens andet Komme og Opstan-

delsen. Og at den sidste store Trængsel dækker over samme
Tidsrum som den, der omtales i Dan. 12, 1, fremgaar af føl-

gende:

1. De syv sidste Plager falder, efter at det sidste Ad-

varselsbudskab er blevet forkyndt, og umiddelbart før Kri-

stus kommer paa den hvide Sky. Aab. 14, 9—14.

2. Den Trængsel, vi læser om i Dan. 12, 1, indtræffer

paa den Tid, da « mange af dem, som sover i Støvets Jord,

skal opvaagne» (opstaa). Dan. 12, 1. 2. Dette sker, naar

Kristus kommer. 1 Thess. 4, 16. 17.

Den første Plage.

«Og jeg horte en høj Røst fra Templet sige til de syv-

Engle: Gaa hen og udgyd Guds Harmes syv Skaaler over

Jorden! Og den første gik hen og udgød sin Skaal over

Jorden, og der kom slemme og onde Bylder paa de Menne-

sker, som havde Dyrets Mærke, og dem, som tilbad dets Bil-

lede. » Aab. 16, 1. 2. De, der rammes af denne Plage, har

ringeagtet Guds Naade og forkastet hans Sandhed: de hø-

ster, hvad de saaede. De «slemme og onde Bylder » piner og

plager Menneskene frygteligt.

Den anden og tredje Plage.

«Og den anden Engel udgød sin Skaal i Havet, og det

blev til Blod som af en død, og hver levende Sjæl i Havet

døde. Og den tredje Engel udgød sin Skaal i Floderne og

Vandkilderne, og de blev til Blod.» 3dje, 4de Vers. Da Gud

forvandlede Flodens Vande i Ægypten til Blod, døde Fi-
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skene, «og Floden lugtede ilde, saa at Ægypterne ikke kunde

drikke Vand af Floden ». 2 Mos. 7, 21. 24. Den Gang gjaldt

det imidlertid kun en enkelt Flod — Nilen — men under

den anden og tredje Plage bliver Havet og Floderne og Vand-

kilderne forvandlet til Blod — «som af en død».

«Og jeg hørte Vandenes Engel sige: Retfærdig er du,

som er, og som var, du hellige, fordi du har fældet denne

Dom; thi de har udøst helliges og Profeters Blod, og du har

givet dem Blod at drikke; de er det værd. Og jeg hørte Al-

teret sige: Ja, Herre, Gud, du almægtige! sande og retfær-

dige er dine Domme. » Aab. 16,5—7.

Den fjerde Plage.

«Og den fjerde Engel udgød sin Skaal over Solen; og

det blev givet den at brænde Menneskene med Ild.» Aab. 16,

8. Plagerne tiltager i Styrke, og Rædslen breder sig. Regnen

holdes tilbage, og Solen brænder som en Ild; Træerne visner,

og Græsgangene tørres op. Baade Mennesker og Dyr lider

forfærdeligt. Joels Profeti om, hvad der skal ske, inden

Herren kommer, gaar i Opfyldelse. Han siger: «Ve, den

Dag! thi Herrens Dag er nær og skal komme som en Øde-

læggelse fra den Almægtige. Er ikke Føden revet bort for

vore Øjne, Glæde og Fryd fra vor Guds Hus? Sædekornene

er raadnet under Jordskorpen, Forraadshusene ligger øde,

Laderne er nedbrudt, fordi Kornet er blevet til Skamme.

Hvor sukker dog Kvæget! Øksnenes Hjorde er forvildede,

thi de har ingen Græsgang, ogsaa Faarehjordene maa bøde.

Til dig, Herre! vil jeg raabe; thi en Ild har fortæret Græs-

gangene i Ørken, og en Lue har svedet alle Træerne paa Mar-

ken. Ogsaa Dyrene paa Marken ser sukkende op til dig;

thi Vandstrømmene er udtørret, og en Ild har fortæret Græs-

gangene i Ørken. » Joel 1, lo—20.

Det er frygtelige Lidelser, der overgaar de ugudelige,

men i Stedet for at angre, forhærder de deres Hjerter og for-
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bander Gud. Vi læser: «Og Menneskene brændtes i stor

Hede og bespottede Guds Navn, som har Magt over disse

Plager; og de omvendte sig ikke til at give ham Ære.» Aab.

16,9.

Den femte Plage.

«Og den femte Engel udgød sin Skaal over Dyrets

Trone; og dets Rige blev formorket, og de tyggede deres

Tunger af Pine.» 10de Vers. Det Dyr, der omtales her, er

selvfølgelig det samme, som omtales i Aab. 13, 1—8, altsaa

Pavemagten. Under den femte Plage bliver Pavedømmet
« formørket ». I Aarhundreder har denne Magt søgt at for-

mørke Guds Ord og udrydde Herrens trofaste Vidner. Nu
bliver den indhyllet i et uigennemtrængeligt Mørke. «Og
de bespottede Himlens Gud for deres Piner og for deres

Bylder; og de omvendte sig ikke fra deres Gerninger.

»

Aab. 16, 11.

«Og de omvendte sig ikke.» Det gaar den sidste Slægt,

som det gik Farao, der forhærdede sit Hjerte. Selv om Men-

neskene har haft « Gudfrygtigheds Skin», saa har de « for-

nægtet dens Kraft » (2 Tim. 3, 5) saa længe, at Guds Ord og

Aand til sidst ingen Indflydelse har over dem. Straffen for-

maar lige saa lidt som Naaden og Kærligheden at omvende
dem. De forbander og bespotter Gud. Udtrykket: «De

bespottede Himlens Gud for deres Piner og for deres Byl-

der,« viser endvidere, at de, der rammes af den første Plage

(« slemme og onde Bylder »), ogsaa lever under den femte.

De syv Plagers Varighed maa saaledes være forholdsvis kort.

Den sjette Plage.

«Og den sjette Engel udgød sin Skaal over den store

Flod Eufrat; og dens Vand borttørredes, for at Vejen kunde

beredes for Kongerne fra Solens Opgang. Og jeg saa, at der

af Dragens Mund og af Dyrets Mund og af den falske Pro-
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fets Mund udgik tre urene Aander, som lignede Padder. Thi

de er Dæmoners Aander, som gør Tegn; og de gaar ud til

hele Jorderiges Konger, for at samle dem til Krigen paa

Guds, den almægtiges, store Dag.» Aab. 16, 12—14. Som vi

har set i et tidligere Foredrag, betegner Floden Eufrat det

Rige, som de Folk, der bebor dens Egne, tilhører — altsaa

her det tyrkiske Rige, Se Side 33.

Under den sjette Plage skal det tyrkiske Rige borttør-

res. Kaster man et Blik paa den østlige Halvkugle, ser man
straks, at det ottomanske Rige har mistet betydelige Land-

omraader, ligesom det ogsaa er en Kendsgerning, at dette

engang saa mægtige Rige gradvis er blevet saa svagt, at det

nu ofte betegnes ved Udtryk som f. Eks. «Den syge Mand».

I de sidste hundrede Aar har Tyrkiet mistet følgende Land-

omraader i Europa: Serbien, Grækenland, Bulgarien med
Østrumelien, Rumænien, Montenegro, Kreta, Boznien og

Herzegovina. Uden for Europa er følgende i samme Tids-

rum blevet uafhængige af Tyrkiet: Cypern, Ægypten, Algier,

Tunis og Tripolis. Det kan saaledes med Sandhed siges, at

Tyrkiet borttørres, og under den sjette Plage skal det helt

optørres.

De urene Aander, som Johannes saa udgaa af Dragens,

Dyrets og den falske Profets Mund, «er Dæmoners Aander ».

Disse «gaar ud til hele Jorderiges Konger for at samle dem
til Krigen paa Guds, den almægtiges, store Dag».

Djævelen behersker hele Jorden paa den lille udvalgte

Skare nær, som nægter at adlyde og følge den store Anti-

krist; thi som vi snart skal se, er Herrens Folk endnu paa

dette Tidspunkt paa Jorden. De bortrykkes først ved Kristi

Genkomst, hvad det 15de Vers bekræfter. Her siger Jesus:

«Se, jeg kommer som en Tyv. Salig er den, som vaager og

bevarer sine Klæder, saa han ikke skal gaa nøgen, og man
skal se hans Skam.» Disse Ord gælder de udvalgte, der alt-

saa maa være paa Jorden under den sjette Plage. De er

omgivet af onde Aandemagter og omringet af Farer og Pia-
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ger; derfor Jesu Ord: « Salig er den, som vanger og bevarer

sine Klæder.

»

Som vi har set, repræsenterer Dyret Pavedømmet, og

Dyrets Billede det protestantiske Amerika. En Sammenlig-

ning mellem Aab. 13, 11—14 og Aab. 19, 20 viser, at begge

Skriftsteder henviser til den samme Magt. Men da Dyrets

Billede, der beskrives i sidste Halvdel af Aab. 13de Kap., og

som gør store Tegn, kaldes «den falske Profet » i Aab. 19, 20,

maa det samme gælde Aab. 16, 13,

Under den sjette Plage mødes Nationerne i Krig for

sidste Gang, og Djævelens Aander fører an. De gør Tegn

og samler alle Nationerne — de hedenske saavel som de ka-

tolske og protestantiske — « til Krigen paa Guds, den almæg-

tiges, store Dag». Denne Krig kaldes Krigen ved Harmaged-

don. 16de Vers. Og de, der deltager deri, «skal paa den Dag

ligge fra den ene Ende af Jorden og indtil den anden Ende

af Jorden; de skal ej beklages og ej sankes op og ej begra-

ves, de skal vorde til Møg oven paa Marken». Jer. 25, 33.

Den syvende Plage.

«Og den syvende Engel udgød sin Skaal i Luften; og

fra Templet, fra Tronen udgik der en høj Røst, som sagde:

Det er sket. Og der kom Lyn og Røster og Tordener; og der

blev et stort Jordskælv, hvis Mage ikke har været, siden der

blev Mennesker til paa Jorden, et saadant Jordskælv, saa

stort. Og den store Stad blev til tre Dele, og Folkeslagenes

Stæder faldt; og Gud kom det store Babylon i Hu for at give

det Bægeret med sin Vredes Harmes Vin. Og hver flyede,

og Bjerge blev ikke fundet. Og en stærk Hagl, centner-

tung, faldt ned fra Himlen paa Menneskene; og Menneskene

bespottede Gud for Haglens Plage; thi dens Plage var meget

stor.» Aab. 16, 17—21.

Umiddelbart før den syvende Plage begynder sit øde-

læggende Værk, udgaar der en stærk Røst fra Guds Trone
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i Himlen, som siger: «Det er sket.» Dernæst følger Lyn og

Tordener og et vældigt Jordskælv. Hvad Krigen har levnet,

hjemsøges nu af store Naturomvæltninger. Dette er en Op-

fyldelse af Profetens Ord: « Sluserne af det høje har opladt

sig, og Jordens Grundvold bæver. Jorden sønderslaaes al-

deles, Jorden sønderrives aldeles, Jorden bevæges hid og

did. Jorden raver som den drukne og svajer som Hænge-

køjen; dens Overtrædelse er svar over den, og den falder

og staar ikke op ydermere. » Es. 24, 18—20.

En Rædsel uden Lige! Død og Ødelæggelse hersker

overalt. De store Stæder styrter sammen, Øerne forsvinder,

og Bjergene synker ned i Afgrundene. Himlen er overtrukket

med mørke Skyer, og store Hagl falder ned paa Menneskene.

«Og Gud kom det store Babylon i Hu» (Aab. 16, 19), det vil

sige, det høster nu, hvad det har saaet. «Saa meget, som

hun har forherliget sig selv og levet i Yppighed, saa meget

skal I give hende af Pine og Sorg! Fordi hun siger i sit

Hjerte: Jeg sidder som en Dronning og er ikke Enke, og

Sorg skal jeg ingenlunde se, derfor skal hendes Plager

komme paa een Dag: Død og Sorg og Hunger, og hun skal

opbrændes med Ild; thi stærk er den Herre Gud, som har

dømt hende. » Aab. 18, 7. 8.

Herrens Folk under denne Trængsel.

Som vi har set, finder Kristi Genkomst Sted umiddel-

bart efter den syvende Plage. Som yderligere Bevis tjener

Aab. 6te Kap. Det 14de Vers beskriver det Tidspunkt, da

« hvert Bjerg .og hver flyttedes fra deres Steder ». Men

som det fremgaar af Aab. 16, 20, finder dette Sted under den

syvende Plage. Samtidig kommer Jesus paa sin Trone. Aab.

6, 14—17.

Guds Børn er paa Jorden under den sidste store Træng-

sel, men rammes ikke af Plagerne. Om dem siger Herren

ved Salmisten: «Thi han skal fri dig fra Fuglefængerens
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Snare, fra Fordærvelsens Pest. Han skal dække dig med
sine Vingefjedre, og du skal finde Ly under hans Vinger;

hans Sandhed er Skjold og Panser. Du skal ikke frygte for

Rædselen om Natten, for Pilen, som flyver om Dagen, for

Pest, som farer frem i Mørket, for Sot, som raser om Mid-

dagen. Om tusinde falder ved din Side og ti Tusinde ved

din højre Haand, skal det dog ikke komme nær til dig. Du
skal kun skue det med dine Øjne, og se, hvorledes der be-

tales de ugudelige. » Sal. 91,3—8.

Under Ørkenvandringen sørgede Herren paa en sær-

skilt Maade for Israels Børn. Ved et Mirakel skaffede han

dem Brød og Vand. Noget lignende vil han gøre nu. Vi

læser: «Og Herren vil give eder Brød i Trængsel og Vand i

Nød.» Es. 30, 20 (Lindbergs Oversættelse). Medens »Syn-

dere i Zion er forskrækkede*, og Rædsel har betaget de

vanhellige, finder den retfærdige sin Tilflugt hos Gud, der

har lovet, at «Brød bliver givet ham, Vand er ham sikret ».

Es. 33, 14—16. I det 17de Vers staar der, at de «skal beskue

Kongen i hans Skønhed, de skal se et vidt udstrakt Land».

Dette vidt udstrakte Land er den nye Jord, hvor « ingen Ind-

bygger skal sige: Jeg er syg». 24de Vers.

Denne Herlighed er lige foran os, men vi skal først igen-

nem Trængselen. Den sidste store Krig med dens Ødelæg-

gelser er ifølge Herrens Ord «Veernes Begyndelse*, en For-

løber for de syv sidste Plager. Der venter Verden en Ræd-

selstid, som Ord ikke kan udtale, og som ingen Pen kan

beskrive. Vi staar over for nye og frygtelige Begivenheder.

Vi vil blive omgivet af Lidelse og Nød paa alle Hold. Jor-

den gaar sin Undergang i Møde. Den sidste Dag nærmer

sig hurtigt. Inden ret længe vil der blive sagt til de syv

Engle: «Gaa hen og udgyd Guds Harmes Skaaler paa Jor-

den!«



KRISTUS OG LOVEN,
FRIHED OG TRÆLDOM.

HVEM ER UNDER LOVEN, OG HVEM ER
UNDER NAADEN?

MEN ikke, at jeg er kommet for at nedbryde Loven eller Pro-

feterne; jeg er ikke kommet for at nedbryde, men for at fuld-

komme. Thi sandelig siger jeg eder, indtil Himlen og Jorden

forgaar, skal end ikke det mindste Bogstav eller en Tøddel forgaa af

Loven, indtil det er sket altsammen. Derfor, den, som bryder et af

de mindste af disse Bud og lærer Menneskene saaledes, han skal kal-

des den mindste i Himmeriges Bige; men den, som gør dem og lærer

dem, han skal kaldes stor i Himmeriges Bige. Thi jeg siger eder:

Uden eders Betfærdighed overgaar de skriftkloges og Farisæernes, kom-

mer I ingenlunde ind i Himmeriges Bige.» Matt. 5, 17—20.

Disse Ord udgør en Del af Jesu Bjergprædiken, som de

Skarer, der den Dag flokkedes om Frelserens naturlige Ta-

lerstol, lyttede til. Jesus « lærte dem som en, der havde

Myndighed, og ikke som deres skriftkloge ». Matt. 7, 29.

Farisæernes og de skriftkloges Tolkning af Loven og

Profeterne var en Modsætning til Jesu enkle og fængslende

Undervisning. Frelserens Lære hvilede udelukkende paa

Guds Ord, Farisæernes derimod paa en Blanding af Her-

rens Ord og Rabbinernes Traditioner. Og Traditionerne

sattes som Regel over Herrens Ord. «I ophæver Guds Ord

ved eders Overlevering, som I har overleveret; og mange
lignende Ting gør I.» Mark. 7, 1—13.

Jesus «er ikke kommet for at nedbryde, men for at

fuldkomme*. Han vil ikke gøre sig skyldig i det, de skrift-
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kloge gjorde — ophæve Guds Ord. Han opfyldte alle de

profetiske Forudsigelser vedrorende sit første Komme, og

han holdt Loven. Han tolkede ikke Loven, som Farisæerne,

men han gjorde den stor og herlig. Es. 42, 21. Han paaviste,

at man godt kan holde dens Bogstav, men alligevel over-

træde dens Aand. Matt. 5, 27. 28. Den, der begærer sin Næ-
stes Gods, overtræder Loven, selv om han ikke begaar selve

Handlingen. Den, der hader sin Broder, er en Morder (se 1

Joh. 3, 15), selv om han ikke dræber ham. De, som der-

imod holder Loven aandeligt, maa nødvendigvis overholde

dens Bogstav. Den, der f. Eks. holder det Buds Aand, der

siger: «Du skal ikke stjæle, > vilde ikke samtidig kunne over-

træde Budets Bogstav.

Angaaende Matt. 5, 17 udtaler Chr. H. Kalkar i sin Over-

sættelse med Bemærkninger følgende:

«Med 17de Vers begynder Jesus i flere Eksempler at udtale sig om
Loven. Loven og Profeterne, det vil sige det gamle Testamente, dan-

ner Grundlaget, det ny Testamente er den fuldendte Udvikling; i denne

sin Fuldendelse er Loven guddommelig og gældende for alle Tider der-

ved, at den bestandig opfattes dybere og udlægges grundigere.*

Allerede paa Luthers Tid søgte nogle at overføre Jesu

Ord om « Loven » i vor Tekst paa Mose Lov. I denne An-

ledning udtalte Luther bl. a.:

«Saa er det ogsaa Løgn, naar man fremstiller vor Jesus som sig-

tende til Mose Lov, naar han udtaler, at Loven ikke skal forgaa; thi

vor Herre Kristus taler paa dette Sted [Matt. 5, 17—19] hverken om
Omskærelsen eller om Mose Lov eller Pagt, hvad enhver jo kan læse,

men om de ti Bud.s> Erl. Ausg. XXXI, 410. «Wider die Sabbater*.

Citeret i «Die Geschichte des Sabbats*, Hamburg 1912, Side 538.

Vor Betfærdighed skal overgaa de skriftkloges og Fari-

sæernes, ellers kommer vi ikke ind i Himmeriges Rige. 20de

Vers. Loven maa skrives i Hjertet, saa at dens Krav opfyl-

des eller aabenbares i vort Liv, Rom. 8, 4.

Det var ikke nok, at Jøderne heste Loven; de skulde

efterleve den. Men først maatte de fødes paa ny ved Guds
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Ord og Kraft. « Og jeg vil give eder et nyt Hjerte og give en

ny Aand inden i eder, og jeg vil borttage Stenhjertet af eders

Kød og give eder et Kødhjerte. Og jeg vil sende min Aand
inden i eder og gøre, at I skal vandre efter mine Skikke og

holde mine Bud og gøre efter dem.» Ez. 36, 26. 27. Men i

Stedet for at bede Gud skrive Loven i deres Sind forhærdede

de deres Hjerter «for ikke at høre Loven og Ordene, hvilke

den Herre Zebaoth sendte ved sin Aand igennem de første

Profeter». Sak. 7, 12.

Jesus taler med Autoritet, naar han siger, at han er ikke

kommet for at afskaffe, nedbryde eller opløse Loven. Som
han i en vis Forstand er Lovgiveren, kan han tale med saa

meget desto større Myndighed. Ligesom Gud har skabt alle

Ting ved Jesus (Kol. 1, 16—19; Heb. 1, 2), saaledes har han

ogsaa givet de ti Bud ved ham. Kristus førte Israel ud af

Ægypten. 1 Kor. 10, 4, I det gamle Testamente kaldes han

«Herrens Engel» eller «hans Ansigts Engel». Dom. 2,1; Es.

63, 9. Den Engel, der fulgte Israels Børn, og som talte de

«levende Ord» til dem fra Sinai Bjerg, var Kristus. Ap. G.

7, 38; 1 Kor. 10, 4. Som Lovgiver kunde han betale Lovens

Straf, dø i Synderens Sted. Om ham læser vi: « Herren er

vor Dommer, Herren er vor Lovgiver, Herren er vor Konge,

han skal frelse os.» Es. 33, 22.

Kristus og Loven er uadskillelige. Man kunde lige saa

ningen, Forløsningen, ja kort sagt alt drejer sig. Han «er

Alpha [A] og Omega [0], den første og den sidste, Begyn-

delsen og Enden» (Aab. 22, 13) ; «han er forud for alle Ting,

og alle Ting bestaar ved ham»; «thi det behagede Faderen,

at i ham skulde hele Fylden bo». Kol. 1, 17. 19.

Kristus og Loven.

Kristus og Loven er uadskillelige. Man kunde lige saa

godt søge at forandre eller afskaffe Kristus som Loven (de

ti Bud).
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De ti Bud er en « kongelig Lov» (Jak. 2, 8) — «konge-

lig», fordi Kongen selv har givet den. At gøre Vold paa
Loven eller søge at afskaffe den er ensbetydende med at

gøre Oprør mod Kongen.

Ingen anden end Kongen og Regeringen har Ret til at

forandre et Lands Love. Hvad de ti Bud betræffer, da siger

Jesus udtrykkelig, at han er ikke kommet for at afskaffe

Loven, ja, at det endog vilde være lettere at omstyrte Him-
len og Jorden, end at fjerne saa meget som et Bogstav eller

en Tøddel af Loven. Luk. 16, 17.

Loven er fuldkommen. Sal. 19, 8. En Ting, der er fuld-

kommen, kan ikke forandres, uden at den bliver ufuldkom-
men. Tænk Dem en Kugle, fuldkommen rund og ligeartet.

Hvad vilde Resultatet blive, hvis man gik hen og foretog

blot den mindste Forandring? Kuglen vilde miste sin Fuld-

kommenhed. De ti Bud har samme Egenskaber som Gud
og Kristus, og derfor er de lige saa fuldkomne som Herren
selv. Han forkyndte dem med sin egen Røst og skrev dem
med sin egen Finger.

Loven viser os vor Synd. «Hver den, som gør Synden,

begaar ogsaa Overtrædelse af Loven, og Synden er Lovens
Overtrædelse.)) 1 Joh. 3, 4. Derimod kan den ikke retfær-

diggøre os eller rense os fra Synd, ligesom den heller ikke

kan give os Kraft til at gøre det gode og afstaa fra det onde.

« Intet Kød vil blive retfærdiggjort for ham af Lovens Ger-

ninger; thi ved Loven kommer Erkendelse af Synd.» Rom.
3, 20. Hvad bliver da Resultatet, hvis man tager Loven bort?

Apostelen svarer: «Hvor der ikke er Lov, er der heller ikke

Overtrædelse. » Rom. 4, 15.

Paulus siger: «Men jeg kendte ikke Synden uden ved

Loven: thi jeg kendte jo ikke Begæringen, hvis ikke Loven
sagde: «Du maa ikke begave ». . . . Altsaa er Loven vel

hellig, og Budet helligt og retfærdigt og godt.» Rom. 7, 7. 12.

Loven er en hellig Rettesnor for vort Liv og Levned. Den
er lig et Spejl, hvori man kan se, om man er snavset eller

17
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ren. Selvfølgelig bliver en Mand, der er snavset i Ansigtet,

ikke ren ved at forblive staaende foran et Spejl. Men den

samme Mand vilde heller ikke blive ren derved, at han slog

Spejlet i Stykker.

Loven viser, hvad der er Synd, og Kristus borttager

Synden, hvis vi beder ham derom. «Dersom vi bekender

vore Synder, er han trofast og retfærdig, saa at han forlader

os Synderne og renser os fra al Uretfærdighed.* 1 Joh. 1, 9.

Enhver angergiven Synder, som kommer til Jesus for at

blive renset fra Synd, bliver bønhørt. < Den, som skjuler

sine Overtrædelser, skal ikke have Lykke; men den, som
bekender dem og afstaar fra dem, skal faa Barmhjertighed.

»

Ordsp. 28, 13.

Kristus kom til Verden for at frelse Syndere. Matt. 1,

21; 1 Tim. 1, 15. «Og I ved, at han blev aabenbaret, for at

han skulde borttage Synderne; og der er ikke Synd i ham.»

1 Joh. 3, 5. Han tilgiver os og renser os fra alle vore Synder

og giver os Kraft til at gøre Guds Vilje. Han iklæder os sin

Retfa^rdighed, og kaster alle vore Synder i Havets Dyb. Mik.

7, 19. Ved den Helligaand skriver han Loven i vore Hjerter

(Jer. 31,32—34; Ez. 36, 26. 27), og vi glæder os «ved Guds

Lov efter det indvortes Menneske*. Rom. 7, 22.

Det, der var Loven umuligt (nemlig at borttage Synden

og retfærdiggøre), det har Kristus gjort, ikke for at afskaffe

Loven, men for at « Lovens Krav skulde opfyldes i os, som
ikke vandrer efter Kødet, men efter Aanden ». Rom. 8, 3. 4.

Men saa længe vi følger « Kødets Higen », kan vi ikke adlyde

Guds Lov. Rom. 8, 7. 8.

Retfærdiggørelse ved Troen paa Kristus sker alene ved

Guds Kraft. Vor Retfærdighed er som et besmittet Klæde-

bon). Es. 64, 5. Ved Tro holdt Abraham Guds Bud (1 Mos.

26, 5), og ved Tro gør Abrahams Børn Guds Vilje; thi Gud

er den, som virker i eder baade at ville og at virke, efter ->it

Velbehag». Fil. 2, 13. Kristus gør os sta^rke; «thi vi er hans

Værk, skabt i Kristus Jesus til gode Gerninger, som Gud
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forud beredte, for at vi skulde vandre i dem.» Ef. 2, 10. Og
naar vi følger Guds Ords Lys, renser hans Søns Blod os fra

al Synd. 1 Joh. 1,7.

Hvad jeg her har sagt om Guds Lov, stemmer ogsaa

godt overens med, hvad Kristendommens Forkæmpere ned

gennem Tiderne har forkyndt. Her skal jeg citere ledende

og paalidelige Kilder inden for de større protestantiske Sam-
fund.

I «Konkordiebogen eller den evangelisk-lutherske Kir-

kes Bekendelsesskrifter staar der paa Side 66 under Punkt

2 bl. a.:

«Der staar skrevet hos Profeten (Jer. 31,331: «Jeg giver min
Lov inden i dem.*; og Rom. 3 (31) siger Paulus, at Loven stadfæstes,

ikke afskaffes formedelst Troen. Og Kristus siger (Matt. 19, 17) : *Vil

du indgaa til Livet, da hold Budene. » Fremdeles hedder det (1 Kor. 13,

2): «Har jeg ikke Kærlighed, da er jeg intet.* Disse og lignende Ud-

sagn beviser, at Lovens Opfyldelse maa begynde og mere og mere fuld-

kommes i os. Men vi taler ikke om Ceremonialloven, men om den

Lov, hvis Bud er rettede paa Hjertets Rørelser, nemlig de ti Bud.»

I « Luthers Katekismus* (ved Biskop C. F. Balslev,

1911), Side 4 og 5 læser vi:

«Guds Ord indeholder baade Loven og Evangeliet. Loven lærer

os, hvad Guds hellige Vilje kræver af os; Evangeliet lærer os, hvad

Gud i sin Naade har gjort og endnu gør for at frelse os Syndere. . . .

Guds hellige Lov er sammenfattet i de ti Bud, som først blev højtidelig

kundgjort for Israels Folk, men som er gældende for alle Mennesker

til alle Tider.

»

Fra et lille Værk kaldet De ti Bud*, af V. Schousboe

(luthersk Præst), udgivet i København 1885, læser vi føl-

gende:

«Som et umiddelbart givet Guds Ord, et «Ord af Herrens egen

Mund», er det en Selvfølge, at de ti Bud, ogsaa for os Kristne, der bar

arvet Israels Udvælgelse, til enhver Tid maa have den største Betyd-

ning. De kan med Rette betegnes som den til alle Tider for Herrens

Menighed gældende sædelige Grundlov. Visseligen gælder det først
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og fremmest, at Jesus er kommet til Verden for at oprette Forligel-

sens Tjeneste og grundlægge en ny Husholdning i Guds Rige, saa den

gamle Pagt er ophørt og den gamle Tjeneste afskaffet; men saa sandt

som Guds Vilje er uforanderlig, saa den ikke er een i Dag og en anden

i Morgen, saa sandt maa den sædelige Grundlov under den nye Pagt

være den samme, som den var det i den gamle Pagt. . . . Hvis vi ikke

gennem Loven vidste, hvad Guds Vilje er, saa vilde vi aldrig vide,

hvad Synden er, og hvad der er Synd, . . . saa vilde vi jo heller ingen

Sinde kunne føle den fulde Trang til Naaden, som den er aabenbaret

for syndige Mennesker i Jesus Kristus. » — Side 1 og 2.

Om Guds Lovs Uforanderlighed skriver Provst H. Us-

sing i et Skrift, hvis Titel er «En Samfundsfare», Side 20,

bl. a.:

«Det er Gud, som har givet os det sjette Bud, skrevet det i vor

Samvittighed, talt det under Tordenbrag paa Sinai, indskrevet det som
en Grundlov i Menneskets og Samfundets Liv. Om Menneskets Natur

end er nok saa fordærvet ved Slægtsarven, om der end er faa, der

fødes og vokser op i Renhed, Guds Lov forandrer sig saa lidt som
Gud selv.»

Lignende Udtalelser har Metodisternes ledende Mænd
fra Tid til anden fremsat. Fra et lille Værk, hvis Titel er:

« Forskel imellem Statskirkens og Metodistkirkens Troes-

lære*, udgivet i 1883, læser vi paa Side 23:

«De ti Bud, som Herren talede til Folket, skrev han siden med
sin egen Finger i to Stentavler; og da Moses havde sønderbrudt dem.

skrev Herren dem igen paa tvende nye Tavler. Om denne Lov taler

Jesus, naar han siger: «I skal ikke mene, at jeg er kommet for at

afskaffe Loven eller Profeterne; jeg er ikke kommet for at opløse, men
at fuldkomme. Thi sandelig siger jeg eder: Indtil Himlen og Jorden

forgaar, skal end ikke en den mindste Bogstav eller en Tøddel forgaa

af Loven, førend de Ting sker alle sammen. Derfor, hvo som bryder

et af disse mindste Bud og lærer Menneskene saaledes, han skal kal-

des den mindste i Himmeriges Rige; men hvo. som dem gør og lærer,

han skal kaldes stor i Himmeriges Rige. > Matt. 5, 17— 19. Man skulde

ifølge det, som Herren her siger om sin Lov, antage, at Mennesker,

som er sat til at vaage over Herrens Bud. maatte va*re bange for, at

et eneste Ord skulde udelukkes eller tages bort fra Guds Lov.»
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Og videre paa Side 38:

cVi antager, at det ikke kan være urigtigt at beholde alle Guds

Bud i den Form og Udstrækning, som Herren har givet os dem i den

moralske Lov, den Lov, der er grundet i Guds hellige og retfærdige

Natur og saaledes ikke kan afskaffes.«

Om John Wesley's Syn paa Guds Lov læser vi i «Ser-

mons om Several Occasions. By the Rev. J. Wesley, M. A.

The Fourteenth Edition Vol. I. London, 1839 », Side 381,384

og 390:

«Jeg skal først søge at vise Oprindelsen til den moralske Lov,

som paa Grund af sin ophøjede Stilling ofte kaldes Loven. Dens Op-

rindelse daterer sig ikke, som nogle muligvis har antaget, fra et saa

sent Tidspunkt som Mose Tid. Noah forkyndte den længe før ham, og

Enok fremholdt den paa et endnu tidligere Tidspunkt. Men vi kan

følge den endnu længere tilbage, ja helt hinsides Verdens Grundlæg-

gelse, tilbage til den Tid, der er ukendt for Mennesker, men som uden

Tvivl er indskrevet i Evighedens Aarbøger, da Morgenstjernerne sang

til Hobe, efter at de nylig var blevet skabt.*

«Guds Lov (jeg taler efter menneskelig Vis) er en Afskrift af den

guddommelige Karakter, en Genpart af den guddommelige Natur. Ja

den er den evige Faders skønneste Frembringelse, den smukkeste Ud-

gydelse af hans store Visdom, den er den Højestes synlige Skønhed.

Den er Kerubers og Serafers samt hele Himlens Hærskares Glæde og

Under, og den er enhver forstandig troendes og ethvert vel undervist

Guds Barns Herlighed og Fryd.»

« Derfor kan jeg ikke undvære Loven et eneste Øjeblik, lige saa

lidt som jeg kan undvære Kristus, idet jeg forstaar, at jeg behøver den

lige saa meget for at blive bevaret i Samfund med Kristus, som jeg

nogen Sinde har haft Brug for den til at bringe mig til ham. Ellers

vilde dette onde og vantro Hjerte øjeblikkelig affalde fra den levende

Gud. I Virkeligheden henviser den ene mig stadig til den anden, Loven

til Kristus og Kristus til Loven. Paa den ene Side tvinger Lovens Højde

og Dybde mig til at søge Guds Kærlighed i Kristus. Paa den anden

Side gør Guds Kærlighed i Kristus Loven kærere for mig end Guld og

dyrebare Stene. y>

Som De ser, er der heller ingen Uoverensstemmelse mel-

lem Metodismens Grundlæggere og mig. Og slaar vi op i

Baptisternes gamle Troeslære, finder vi, at jeg ogsaa er i



262 ET ORD I RETTE TID
OOOOCOOOOOOCKXXICXXXXDOOOCæ^

Harmoni med den. I <Troesbekjendelsc og Forfatning af

de til et Forbund forenede Menigheder af døbte Kristne eller

Baptister i Tyskland, Danmark og Sverige* (1852), Side 39,

staar følgende:

cVi tror, at skont vi lever under den ny Pagts Xaades-Hushold-

ning, saa er dog Guds Lov, som allerede i Paradiset blev givet (Hos.

6,7; 1 Joh. 2, 7), som paa Sinai videre blev forklaret (Rom. 13, 9; Gal.

5, 14), og som ved den Herre Jesus paa det klareste blev forherliget

(Matt. 5,17; Gal. 4. 4. 5; Fil. 2, 8; Es. 42, 21), ikke sat ud af Kraft og

Virksomhed (Rom. 3. 31: 1 Kor. 7, 19; Rom. 7, 25). . . .»

Læren om, at Kristus skulde have afskaffet Loven, og at

den ikke gælder for os, har vi altsaa ikke faaet fra Bibelen

eller de første Kristnes Troeslære. Den er af nyere Dato.

Spurgeon har paa en træffende Maade beskrevet den

Klasse Kristne, der hævder, at de ti Bud ikke er bindende

for de Kristne. Han siger:

«Paa den anden Side har man den. som sætter sig imod Loven

og siger: «Jeg ved, at jeg frelses alene ved \aaden»; og saa overtræder

han Loven og hævder, at den ikke er bindende som en Livsregel for

ham. En saadan spørger: «Hvad skal da Loven? » Og saa kaster han

den ud ad Døren lig et gammelt Stykke Møhel, som kun er skikket for

Ilden. . . . Det er sandt, at Loven ikke kan frelse, og dog er det lige

saa stor en Sandhed, at Loven er noget af det største, Gud har frem-

biagt, og at den fortjener al Ærbødighed og er overordentlig gavnlig,

naar den af Gud anvendes i det Øjemed, som Hensigten var.» — «The

New Park Street Pulpit. Containinij Sennons Preached and Revised

by the Rev. H. C. Spurgeon. — Vol III. — London 1858.) Side 170.

Frihed og Trældom — hvem er under Loven,

og hvem er under Naaden?

Den, der synder, underkastes Lovens Straf — kommer
under Loven. Der staar skrevet, at <hver den, som gør Syn-

den, er Syndens Træl» (Joh. 8, 34), og da alle har syndet

(Rom. 3, 23), maa de forblive under Loven og modtage dens

Straf, medmindre den, som bar givet Loven, frikøber dem.

Netop delle har .lesns gjort. Han har frikøbt os fra Lovens
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Forbandelse eller Straf. Gal. 3, 13. Han døde i vort Sted;

thi Syndens Straf er Døden. 1 Kor. 15,3; Rom. 6, 23. Strut-

fen blev lagt paa ham, og han købte os med sit eget Liv.

Es. 53, 5; Kol. 1, 12—14. «Dersom da Sønnen faar frigjort

eder, skal I være virkelig frie. » Joh. 8, 36.

Men hvad er det, Jesus frigør os fra? Et det fra de ti

Buds Fordringer, eller er det fra Synden, der er Over-

trædelse af de ti Bud? Enhver kan straks se, at Forskellen

er stor. Et Eksempel vil belyse dette. En Mand staar foran

Skranken, anklaget for at have overtraadt Landets Lov. Han

tilstaar og bliver idømt en betydelig Bøde. Manden har in-

tet at betale med og maa gaa i Fængsel. Imidlertid betaler

en Ven Boden. Hvad sker nu, i det Øjeblik Bøden bliver

betalt? Før var Manden under Loven, nu er han under

Naaden; thi Vennen beviste ham den Naade at betale for

ham. Manden er virkelig fri. Men betyder det, at han her-

efter frit og uhindret kan overtræde Landets Love efter Be-

hag? Nej visselig ikke! Det var ikke Lovens Fordringer,

han ved Vennens Hjælp blev fritaget for, men Straffen.

Det samme gælder ogsaa her. Af Naade frelser Kri-

stus os fra alle vore Synder (Ef. 2, 8) ; vore egne Gerninger

duer nemlig ikke. Men dette sker jo netop, som vi har set,

«for at Lovens Krav skulde opfyldes i os, som ikke vandrer

efter Kødet, men efter Aanden». Rom. 8, 4. Paulus spørger

derfor: «Gør vi da Loven til intet ved Troen? Det være

langt fra! Nej, vi hævder Loven. » Rom. 3, 31.

Før og nu.

For ca. 1900 Aar siden nægtede det store Flertal at tro

paa Kristus, fordi man fandt ingen Herlighed hos ham. Es.

53, i—3. Disciplene dannede dog en Undtagelse. De saa

hans Herlighed. Joh. 1, 14. Men de store Masser med Fari-

sæerne og Sadducæerne i Spidsen raabte: Bort med Kri-

stus, vi holder os til Loven!

»
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Dengang lykkedes det Djævelen at skille Kristus og Lo-

ven. Nu søger den samme Anfører atter at skille Kristus og

Loven, men denne Gang er hans Løsen: «Bort med Loven,

vi holder os til Kristus !» Den Maade, han søger at gennem-
føre sin Plan paa, ser, flygtig betragtet, rigtig pæn ud. Den
er lige saa bedaarende som den Fremgangsmaade, han be-

nyttede i Paradiset, da det lykkedes ham at forføre vore

første Forældre, og lige saa listig som den, han paa Jesu

Tid anvendte over for Jøderne. Han fortalte disse, at hvis

de troede paa Kristus, vilde det føre dem bort fra Abraham,
Moses og Loven; nu fortæller han os, at Loven fører til

Trældom, og at de som anerkender dens Gyldighed, er Bog-

stavtrælle osv. Den Gang lød det: «Ned med Kristus! Loven

leve!» Nu: «Ned med Loven! Kristus leve!» Og store Mas-

ser rives med uden at ane, hvor det til sidst fører hen.

Loven var i Jesu Hjerte. Sal. 40, 9. De, der vil have

Loven, de ti Bud, bort, eller som forsøger at forandre et

Bogstav eller en Tøddel, burde betænke, at de i saa Tilfælde

rører ved Frelserens Hjerte. Kristus og Loven forbliver

uadskillelige, og de, der nu siger: «Bort med Loven, » vil

engang møde samme Skuffelse som de, der paa hin Tid over-

for Pilatus raabte: «Bort med Kristus!

»

«Derpaa kender vi, at vi elsker Guds Børn, naar vi el-

sker Gud og gør hans Bud. Thi dette er Kærlighed til Gud,

at vi holder hans Bud; og hans Bud er ikke svære. » 1 Joh.

5, 2. 3.

« Salig den Mand, som ikke vandrer i de ugudeliges

Raad, ej heller staar paa Synderes Vej, ej heller sidder i

Spotteres Sæde; men som har Lyst til Herrens Lov, og som
grunder paa hans Lov Dag og Nat. Han skal være som et

•Træ, der er plantet ved Vandbække, hvilket giver sin Frugt

i sin Tid, og hvoraf ikke et Blad affalder; og alt, hvad han

gør, skal han faa Lykke til. » Sal. 1, 1—3.



KORSET OG SKYGGEN
DEN LOV, KRISTUS STADFÆSTEDE, OG DEN,

HAN NAGLEDE TIL KORSET.

THI da Loven kun har en Skygge af de kommende Goder og ikke

Tingenes Skikkelse selv, kan den aldrig ved de samme aarlige

Ofre, som de bestandig frembærer, fuldkomme dem, som træder

frem dermed. > Heb. 10, 1.

Kristus døde paa Korset, fordi Menneskene havde over-

traadt Guds Bud. De Anordninger, der blev føjet til paa

Grund af Synden, pegede fremad til Korset og var kun en

Skygge af det fuldkomne.

Skriften skelner tydeligt mellem den Lov, der ikke kan

afskaffes, og den, Kristus naglede til Korset. De hellige Skri-

benter omtaler flere Love, og det gaar selvfølgelig ikke an at

slaa dem sammen til een Lov. Det gaar heller ikke an, at vi

f. Eks. anvender de Skriftsteder, der taler om Mose Lov, paa

Herrens Lov, eller omvendt. I 1 Mos. 26, 5 giver Gud Abra-

ham følgende Vidnesbyrd: « Abraham lød min Røst og be-

varede det, jeg vil have bevaret, mine Bud, mine Skikke og

mine Love.» Hvorledes kan man faa Udtrykket «mine Love*

til at harmonere med den Paastand, at der kun er een Lov,

og at de ti Bud saavel som de ceremonielle Bud udgør denne

Lov? Vilde det ikke lyde besynderligt at hore en Mand, der

kun havde een Søn, tale om sine Sønner?

Efter at Herren i hele Folkets Paahør havde forkyndt

sin Lov, de ti Bud, siger han til Moses: «Og disse er de Love,

som du skal forelægge dem.» 2 Mos. 21, 1. Derefter nævner
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Herren flere Love, som jeg siden skal omtale. Hvorledes

kunde Herren tale om «Love», hvis der kun er een V

At de fem Mosebøger undertiden benævnes «Loven », be-

viser ikke, at der kun er een Lov; men da Mosebøgerne —
særlig de fire sidste — indeholder de vigtigste af alle de Love,

Herren har givet sit Folk, er det ganske naturligt, at de kal-

des << Loven » eller « Lovbogen*. De fem Moseboger udgør

en Samling af de Love, som Herren fordum gav sit Folk.

Daniel skelner mellem Herrens Lov og Mose Lov. Han
siger: < Hos Herren vor Gud er Barmhjertighed og Forla-

delse: thi vi har været genstridige imod ham, og vi har ikke

hort paa Herren vor Guds Røst, saa at vi vandrede i hans

Love, som han gav for vort Ansigt ved sine Tjenere, Pro-

feterne. Men al Israel har overtraadt din Lov og er afveget,

idet de ikke hørte paa din Rost; derfor er der udost over os

den Forbandelse og den Ed, som er skrevet i Mose, Guds Tje-

ners, Lov: thi vi har syndet imod ham. Og han har holdt

sine Ord, som han talte over os og over vore Dommere, der

dømte os, idet han lod en stor Ulykke komme over os, som

ikke var sket under hele Himlen, saaledes som den er sket

i Jerusalem. Ligesom skrevet er i Mose Lov, saa er alt dette

onde kommet over os.» Dan. 9, 9—13.

Her nævner Profeten baade Herrens Lov og Mose Lov.

Mærk Udtrykkene < din Lov», «din Røst . Mose, Guds Tje-

ners, Lov» og «Mose Lov»! Tilsammen kaldes de «hans

[Herrens] Love». Det stemmer godt overens baade med Her-

rens Ord og den gamle protestantiske Lære. Herom skriver

Melankton:

«Om den guddommelige Lov. For det første vil jeg benytte den

gamle og almindelige Inddeling. Mose Lov bestaar af tre Dele: den

moralske Lov. som angaar Sæderne — den evige Lov eller den Lov.

efter hvilken Gud dømmer Synden: Ceremoniloven, som angaar Guds-

tjenesten og Ofringerne, som alle var blevet anordnet til en bestemt

Tid og bortfaldt med Jøderne; de jodiske Love. der angik det borger-

lige Styre. Der bestaar en meget stor Forskel mellem den første evige

Del og de andre to midlertidige Dele, og alle Mennesker bør kende
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denne Regel og fastholde den. Den, som ikke gør denne Forskel mel-

lem den forbigangne og den evige Lov, falder i adskillige Vildfarelser.*

mOm kristelig Frihed. Ceremonierne og de borgerlige Bestemmel-

ser var forbigaaende Foranstaltninger, anordnede til en bestemt Tid.

Men denne Lov. som kaldes de ti Bud eller Moralloven, er Guds evige,

uforanderlige Visdom og Retfærdighed: . . . derfor kan den ikke ud-

slettes.« — Melankton i «Loci theologici*. (Citeret i «History of the

Sabbath», 4. Udg., Side 623.)

Det samme fremgaar af den lutherske Katekismus ved

Pontoppidan, første Part, angaaende Loven:

«23: Hvor mange Slags Love har Gud givet i det gamle Testa-

mente?

Tre Slags: Il Den ceremonialske Kirkelov, 2) den verdslige Po-

liti- og Regeringslov. 3) den moralske Lov.

24: Hvilken af disse Love staar endnu ved Magt?

Den moralske Lov. som indeholdes i de ti Guds Bud.

25: Kan denne Lov ikke afskaffes?

Nej, thi den grunder sig paa Guds hellige og retfærdige Natur.

»

Ved Kirkemodet i Kobenhavn den 13de—15de Septbr.

1887 udtalte Pastor P. Krag, Kobenhavn, ifølge Beretning

over det andet kirkelige Mode i København* , sig saaledes

angaaende dette Punkt:

«Jeg kan ikke indse, at de ti Bud ikke skulde gælde for os. Histo-

rien taler ikke derimod. N'aar Paulus i Kolos.-Brevet taler om. at Lo-

ven er afskafTet ved Kristus, saa mener han Gærdet, som gjorde Skel

mellem Joder og Hedninger, Moseloven. De ti Bud. som Moses intet

havde med at gore. blev givet med Guds egen Rost. og denne skrev

Gud op med egen Haand som Tegn paa. at de skulde gælde til alle

Tider. » — Side 68.

Herrens Lov.

Herren forkyndte sin Lov med sin egen Host og skrev

den med sin egen Finger. Muses siger: Og Herren talte til

eder midt ud af Ilden: I borte Ordets Host, men I saa ingen

Skikkelse foruden Hosten. Og han forkyndte eder sin Pagt.
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hvilken han bød eder at holde, de ti Ord; og han skrev dem
paa to Stentavler. » 5 Mos. 4, 12. 13. Disse Tavler slog Mo-

ses i Stykker, da han kom ned af Bjerget, men siden udhug-

gede han paa Guds Befaling to nye. Han siger: «Saa gjorde

jeg en Ark at Sithimtræ og udhuggede to Stentavler som de

første, og jeg gik op paa Bjerget og havde de to Tavler i min

Haand. Da skrev han paa Tavlerne, ligesom den første

Skrift, de ti Ord, som Herren talte til eder paa Bjerget midt

ud af Ilden paa Forsamlingens Dag; og Herren gav mig dem.

Saa vendte jeg mig og gik ned ad Bjerget, og jeg lagde Tav-

lerne i den Ark, som jeg havde gjort; og de blev der, som

Herren havde befalet mig.» 5 Mos. 10, 3—5.

Oven over Arken var Naadestolen, og i Arken laa Her-

rens Lov, de ti Bud, eller som de ogsaa kaldes, Vidnesbyrdet.

«Og du skal gøre en Naadestol af purt Guld. ... Du skal

sætte Naadestolen oven paa Arken, og lægge det Vidnesbyrd,

som jeg vil give dig, i Arken.» 2 Mos. 25, 17—22.

Det jordiske Tabernakel med dets Gudstjeneste var kun

et Billede af den fuldkomne Helligdom i Himlen (Heb. 8,

1—5) ; følgelig maa der være en Pagts Ark i den himmelske

Helligdom. Det er der ogsaa. Se Aab. 11, 19. De ti Bud,

som Moses lagde i Pagtens Ark i den jordiske Helligdom,

var i Virkeligheden kun en Kopi af den, der ligger i Pagtens

Ark i Guds Tempel i Himlen. Alene af den Grund vilde det

være lettere at omstyrte Himmel og Jord end at forandre

een Tøddel eller eet Bogstav af Herrens Lov.

Martin Luther tog skarpt Afstand fra dem, der lærte, at

man ikke skulde « prædike Loven »:

»Anno 1541 foreviste M. Jobst Dr. Martin Luther over Bordet For-

slagene om, at man ikke skulde prædike Loven i Kirken, fordi den ikke

gør retfærdig. Derover blev Dr. Martin meget fortørnet og sagde: «Det

vil allerede begynde blandt vore egne Folk, medens vi endnu lever

Hvo der ophæver Læren om Loven, den rører og ved Loven om den

borgerlige Orden og Husholdning. Og naar man driver Loven ud af

Kirken, saa er der slet ingen Syndserkendelse mere i Verden.
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«Hvo der nu foregiver, at Overtræderne ikke synder mod Loven,

men vanærer Guds Søn. ham skal man ikke høre; thi saadanne speku-

lative Teologer er en Pest i Kirken, thi de har ingen Samvittighed; ikke

heller det guddommelige Ords rette Erkendelse; saa lærer de og uden

nogen Dialektik og kaster alt imellem hinanden. De gør ligesom hine,

der argumenterer saaledes: »Lovens Opfyldelse er Kærlighed: hvis Aar-

sag vi og ikke har nogen Lov.» Men disse arme uforstandige Folk

ser ikke hen til den mindste Del.» — ^Luthers Bordtaler*, Side 275, 276.

Den store Reformators Ord er saa rammende og passer

saa fortræffeligt paa vor Tids Kristendom, at jeg ikke har

villet undlade at citere dem her, inden jeg gaar over til det

næste Punkt:

Mose Lov.

Om Mose Lov læser vi i vor Tekst, at den «kun har en

Skygge af de kommende Goder », af hvilken Grund den alt-

saa maatte ophøre, da det fuldkomne — Kristus — kom.

«Men,» spørger en, « hvoraf ved vi, at det er Mose Lov

og ikke Herrens Lov, der omtales i Heb. 10, 1?» Det for-

tæller selve Indholdet, der tydeligt viser, at det er Offerloven.

Mærk Udtrykkene: «Kun har en Skygge, » «de samme aar-

lige Ofre, som de bestandig frembærer*! Hvis det derimod

er de ti Bud, saa maatte disse jo tale om «aarlige Ofre» og

kun have < en Skygge af de kommende Goder ». Og læser vi

det 4de Vers, ser vi yderligere, at den Lov, der omtales her,

taler om «Blod af Tyre og Bukke ».

Skyggeloven var kun «et Sindbillede indtil den nærvæ-

rende Tid», til Kristus som det sande Paaskelam døde paa

Korset. Skyggeloven kunde ikke «fuldkomme den, der for-

retter sin Gudsdyrkelse, men som kun, ved Siden af Mad og

Drikke og forskellige Tvættelser, er kødelige Forskrifter, paa-

lagt indtil den rette Ordnings Tid». Heb. 9, 9. 10.

De ti Bud blev lagt i Arken — et smukt Sindbillede paa,

at de skrives i vore Hjerter. De Love, som Herren befalede

Moses at «forelægge» Israel, blev skrevet i en Bog (2 Mos.

24, 4. 7) og lagt ved Siden af Arken. «Og det skete, da Mo-
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ses havde fuldendt at skrive denne Lovs Ord i en Bog, indtil

Enden, da bød Moses Leviterne, som bar Herrens Pagts Ark,

og sagde: Tag denne Lovs Bog og læg den ved Siden af Her-

ren eders Guds Pagts Ark, og den skal være der til et Vidne

imod dig.» 5 Mos. 31, 24—26.

At Mose Lov blev lagt ved Siden af Arken, hentyder

uden Tvivl til, at den blev føjet til paa Grund af Overtrædel-

sen af den Lov, der laa i Arken. Den indeholdt Paabud om
Madoffer, Drikoffer, Højtider og Sabbater, som viste hen til

det fuldkomne. Vi læser: «0g Herren talte til Moses og

sagde: Tal til Israels Børn og sig: I den syvende Maaned,

paa den første Dag i Maaneden, skal der være eder en Hvile,

en Basunklang til Ihukommelse, en hellig Sammenkaldelse.

Og I skal ingen Arbejdsgerning gøre, og I skal ofre Ildoffer

for Herren. Og Herren talte til Moses og sagde: Fremdeles

paa den tiende Dag i den syvende Maaned er det Forligel-

sens Dag; den skal være eder en hellig Sammenkaldelse, og

I skal ydmyge eders Sjæle, og I skal ofre Ildoffer for Her-

ren. ... Og Herren talte til Moses og sagde: Tal til Israels

Børn og sig: Paa den femtende Dag i denne syvende Maaned

er Løvsalernes Højtid i syv Dage for Herren. » 3 Mos. 23, 23

—27.33.34. Og videre: «Men i det syvende Aar skal være

en Sabbats Hvile for Landet, det er en Sabbat for Herren;

du skal ikke besaa din Mark og ej skære din Vingaard.»

Endvidere skulde Israel ogsaa helligholde hvert 50de Aar.

3 Mos. 25, 4. 10. Her har vi de Dage, Uger, Maaneder og Aar,

som Israels Børn skulde tage Vare paa, og som kun var en

Skygge af det fuldkomne.

Disse Sabbater kaldes Jødernes Sabbater. 3 Mos. 23, 32

(mærk: « eders Sabbat»). Men de havde intet som helst at

skaffe med Herrens Sabbat, den syvende Dag. 2 Mos. 20,

8— 11. .ledernes aarlige Sabbater og Herrens ugentlige Sab-

bat er saaledes lige saa vidt forskellige fra hinanden som

Mose Lov og Herrens Lov er det. Herrens Sabbat blev skre-

vet med Guds egen Finger i den Lov, der blev lagt i Arken,
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og som gælder alle Mennesker og bestaar lige saa længe som
Himlen og Jorden. Jodernes Sabbater skrev Moses i Lov
bogen, der blev lagt ved Siden af Arken. For at forebygge

Misforstaaelse desangaaende, og for at ingen behover at tage

fejl i saa Henseende, siger Herren: < Disse er Herrens be-

stemte Tider, som I skal udraabe som hellige Sammenkal-
delser, at ofre for Herren Ildoffer, Brændoffer og Madoffer,

Slagtoffer og Drikoffer, hver Dags Gerning paa sin Dag: for-

uden Herrens Sabbater. . . .» 3 Mos. 23, 37. 38.

Det var disse Højtider og Sabbater, Paulus skrev imod
i Menighederne paa hin Tid. Det var nemlig vanskeligt for

Jøderne, der fra Barndommen af var opdraget i disse Skikke,

helt at komme bort fra dem. Undertiden vendte de atter til-

bage til den gamle Børnelærdom, hvad f. Eks. gælder Gala-

termenigheden, til hvem Paulus skrev: <I tager Vare paa

Dage og Maaneder og Tider og Aar. Jeg frygter for eder, at

jeg maaske har arbejdet forgæves paa eder.» Gal. 4, 10. 11.

Af samme Grund maatte Apostlene sammenkalde til det store

Kirkemøde i Jerusalem. Men nogle af Farisæernes Parti,

som var blevet troende, stod op og sagde: Man bør omskære
dem og befale dem at holde Mose Lov.» Ap. G. 15, 5.

Det, der kun var en Skygge, ophørte saaledes ved Kristi

Død, idet han udslettede det imod os rettede Gældsbrev med
dets Befalinger, hvilket gik os imod, og han har taget det

bort ved at nagle det til Korset. . . . Lad derfor ingen domme
eder for Mad eller for Drikke eller i Henseende til Højtid

eller Xymaane eller Sabbat, hvilket er en Skygge af det,

som skulde komme, men Legemet er Kristi ». Kol. 2, 14. 16.

17. Et « Gældsbrev » slettes, naar Gælden er betalt, og det

«Gældsbrev», som blev udstedt ved Syndefaldet, blev ogsaa

slettet, da Jesus betalte den Gæld, Brevet lod paa.

Ifølge Moseloven var der en Skillevæg mellem Jøderne

og Hedningerne. Thi vi læser: «En Ammonit og eu Moabil

maa ikke komme i Herrens Forsamling: endog i tiende Led

maa ikke nogen af dem komme i Herrens Forsamling evin-



272 ET ORD I RETTE TID
<x»oooocxx>æocKX»xxx50oc»ooæoocxxxxxxx^

delig.» 5 Mos. 23, 3. Da Israels Børn var kommet hjem fra

det babyloniske Fangenskab, læste de «i Mose Bog» om disse

Love. «Og det skete, da de hørte Loven, da fraskilte de alle

de fremmede fra Israel. » Neh. 13, 1.3. Det var ud fra Jø-

dernes Tolkninger af disse Skriftsteder, at de til sidst afson-

drede sig fra alle Hedninger. Paa Jesu Tid holdt Jøder «ikke

Samkvem med Samaritaner». Joh. 4, 9.

Denne Skillemur nedbrød Kristus. Herom skriver Pau-

lus i Ef. 2, 11—18: « Derfor kom i Hu, at fordum I Hednin-

ger i Kødet, I, som blev kaldt Forhud af den saakaldte Om-
skærelse, der sker i Kødet med Haanden, at I paa den Tid,

uden for Kristus, var udelukket fra Israels Borgerret og frem-

mede for Forjættelsens Pagter, uden Haab og uden Gud i

Verden. Nu derimod, i Kristus Jesus, er I, som fordum var

langt borte, kommet nær til ved Kristi Blod. Thi han er

vor Fred, han, som gjorde begge til eet og nedbrød Gærdets

Skillevæg, Fjendskabet, da han i sit Kød afskaffede Budenes

Lov med dens Befalinger, for at han i sig kunde skabe de

to til eet nyt Menneske ved at stifte Fred og for at forlige dem
begge i eet Legeme med Gud ved Korset, idet han ved dette

dræbte Fjendskabet. Og han kom og forkyndte Fred for

eder, som var langt borte, og Fred for dem, som var nær.

Thi ved ham har vi begge i een Aand Adgang til Faderen.*

Læses disse Vers med Eftertanke, ser man straks, at Je-

sus er vor (baade Jødens og Hedningens) Fred, og at han

« gjorde begge [Jøde og Hedning] til eet og nedbrød Gærdets

Skillevæg, Fjendskabet [Skillemuren mellem Jøde og Hed-

ning], da han i sit Kød afskaffede Budenes Lov med dens

Befalinger [den Lov, vi netop har henvist til i 5 Mos. 23, 3. 8;

Neh. 13, 1.3], for at han i sig kunde skabe de to [Jøde og

Hedning] til eet nyt Menneske ved at stifte Fred og for at

forlige dem begge [Jøde og Hedning] i eet Legeme » osv.

John Wesley giver i sit Værk «Exphmatory Notes upon

the New Testamente — London 1852 — følgende Forklaring

til Ef. 2, 14—20:
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«14de Vers. *Thi han er vor Fred — ikke alene fordi han købte
denne Fred, men paa Grund af, at han er selve Baandet og Midtpunk-
tet for Foreningen. Som gjorde begge til eet — gjorde Jøder og Hed-
ninger til een Menighed. Apostlen beskriver: 1) Hedningernes Forbin-
delse med Jøderne — 15de og 18de Vers. Og 2) Begges Forbindelse
med Gud — 15de og 18de Vers. Hver Beskrivelse er delt i to Dele.

Den første Del af den, der angaar Ophævelsen af Fjendskabet, svarer
til den første Del af den anden; og den sidste Del af den, der angaar
Evangeliets Fordringer, svarer til den sidste Del af den anden. Og ned-
brød Gærdets Skillevæg — sigtende til den Væg, der forhen adskilte

Israels Forgaard fra Hedningernes. En saadan Væg var den ceremo-
nielle Lov, som Kristus nu har taget bort.»

15de Vers. «Da han ved sin Lidelse — i sit Kød afskaffede Aar-
sagen til Fjendskabet mellem Jøder og Hedninger, Budenes Lov med
dens ceremonielle Befalinger . . . for at han i sig kunde skabe de to

— Jøde og Hedning — til eet nyt Menneske — et aandeligt Legeme.«
17de Vers. «Oø han kom — efter sin Opstandelse — og forkyndte

Fred — ved sine Tjenere og sin Aand — for eder — Hedninger — som
var langt borte — allerlængst borte fra Gud — og Fred for dem, som
var nær — for Jøderne, som var forholdsvis nær, eftersom de var hans
synlige Menighed.

»

Til at begynde med forstod Apostelmenigheden, hvis

Medlemmer var Jøder, ikke dette. Der skulde Tid til at faa

den gamle Fordom ryddet af Vejen. Herren maatte endog-
saa tale til Peter derom i et Syn. Først aabenbarede Her-
rens Engel sig for Kornelius og bød ham sende Bud til Peter.

Siden bød Herren Peter at følge med Budene. Da han kom
ind til Kornelius, sagde han: «I ved, hvor utilbørligt det er

for en jødisk Mand at omgaaes med eller komme til nogen,

som er af et fremmed Folk; men mig har Gud vist, at jeg

ikke skulde kalde noget Menneske vanhelligt eller urent.

»

Ap. G. 10, 28. Gærdets Skillevæg var nedbrudt og Fjendska-
bet mellem Jøderne og Hedningerne taget bort. Begge havde
Adgang til Gud gennem Troen paa Kristus.

Skyggeloven pegede hen til Kristus. Disse Ceremonier
bestod i ydre Handlinger, der, hvis de blev udført i Tro, vid-

nede om en levende Tro paa Frelse gennem Jesu Død. Ved
at overholde Skyggeloven erkendte den bodfærdige Synder,

18
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at han havde overtraadt den Lov, der laa i Pagtens Ark, og

at han kun kunde blive frelst gennem en kommende Stedfor-

træders Liv. Som et Forbillede paa eller en Skygge af Kri-

stus maatte Skyggeloven nødvendigvis ophore ved Kristi

Dod paa Korset.

Hvad Skyggeloven var for Jødekirken indtil Kristi

Død paa Korset, er Daaben og Nadveren nu for den kristne

Menighed. Ligesom hin pegede hen til Korset, saa peger

disse tilbage til Korset og Opstandelsen. Angaaende Nad-

veren siger den store Apostel: «Thi saa ofte, som I æder

dette Brød og drikker Kalken, forkynder I Herrens Død, ind-

til han kommer. » 1 Kor. 11,26. Nadveren har sin Oprin-

delse ved Jesu Død og ophører først ved hans Genkomst.

Det samme gælder Daaben, der betegner en Begravelse

af det gamle Menneske og en Opstandelse af det nye. «Vi

blev altsaa begravet med ham ved Daaben til Døden, for at

ligesom Kristus blev oprejst fra de døde ved Faderens Her-

lighed, saaledes ogsaa vi skal vandre et nyt Levned. » Rom.

6,4.

< Der er stor Fred for dem, som elsker din Lov, og der er

ikke Anstød for dem.» Sal. 119, 165.



ISRAELSRIGETS GEN-
OPRETTELSE.

SKAL JØDERNE SOM EN NATION SAMLES I DET HELLIGE LAND?

JEG
vil ikke, Brodre! at I skal være uvidende om denne Hemmelig-

hed, for at I ikke skal være kloge i eders egne Tanker, at Forhær-

delse delvis er kommet over Israel, indtil Hedningernes Fylde er

gaaet ind; og saa skal hele Israel frelses, som der er skrevet: Fra Zion

skal Befrieren komme, han skal afvende Ugudeligheder fra Jakob.

»

Kom. 11,25.26.

«Saa skal hele Israel frelses »; « Befrieren* skal komme.
Spørgsmaalet bliver da: Naar og hvorledes skal dette ske,

og hvem udgør «hele Israel»? At «Befrieren» er Kristus, er

vi sikkert alle enige om, derimod kan der være delte Menin-

ger med Hensyn til, hvem «hele Israel » er. Vi skal nu se,

hvad den hellige Skrift lærer.

Navnet Israel.

Isak havde to Sønner — Esau og Jakob. Fra Jakob

stammer Navnet Israel. Herren gav ham dette Navn den Nat,

han kæmpede i Bøn med Herren og sejrede.

Jakob kæmpede med Gud som den, der kæmper for sin

Families og sit eget Liv. I sin Angest udbryder han: «Jeg

vil ikke lade dig gaa, uden du har velsignet mig.» Herren

hørte ham. «Og han sagde til ham: Hvad er dit Navn? Og
han sagde: Jakob. Og han sagde: Dit Navn skal ikke frem-

deles kaldes Jakob, men Israel; thi du har kæmpet med Gud

og med Mennesker, og faaet Overhaand.* 1 Mos. 32, 26—28.

Ordet Israel» betyder egentlig «Guds Stridsmand« — en,

der kæmper og sejrer.
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Apostelen skriver: < Thi ikke den er Jøde, som er det i

det udvortes; ej heller er det Omskærelse, som sker i det ud-

vortes, i Kød; men den, som indvortes er Jøde, og Hjertets

Omskærelse i Aand, ikke i Bogstav — hans Ros er ikke af

Mennesker, men af Gud.» Rom. 2, 28. 29. Det samme frem-

gaar af Rom. 9, 6—8: «Ikke dog som om Guds Ord har glip-

pet; thi ikke alle, som stammer fra Israel, er Israel; ej heller

er alle Børn, fordi de er Abrahams Sæd, men: I Isak skal en

Sæd faa Navn efter dig. Det vil sige: Ikke Kødets Børn er

Guds Børn, men Forjættelsens Børn regnes for Sæd.» Kun
de er Israeliter i Ordets rigtige Betydning, der i Troen paa

Kristus besejrer Synden.

Alle Guds sande Børn er Israeliter. Vi læser: «Thi I,

saa mange, som blev døbt til Kristus, har iført eder Kristus.

Her er ikke Jøde eller Græker; her er ikke Træl eller fri;

her er ikke Mand og Kvinde; thi alle er I een i Kristus Jesus.

Men naar I hører Kristus til, da er I jo Abrahams Sæd, Ar-

vinger ifølge Forjættelse. » Gal. 3, 27—29. Naar Bibelen der-

for taler om det sande Israel eller Abrahams Børn, saa gæl-

der det alle Guds Børn i Kristus uden Hensyn til, hvilken

Nation eller Race de tilhører. Denne Sandhed søger Paulus

al slaa fast baade i Romer- og i Galaterbrevet.

Det er vel sandt, at Navnet Israel eller Israelit ogsaa an-

vendes paa Jødefolket som en Nation; men dette omstyrter

paa ingen Maade, hvad jeg her har anført.

For at blive en sand Israelit — man kan ogsaa sige en

sand Kristen — maa man først fødes paa ny. Dette frem-

gaar meget tydeligt af Jesu Ord til Nikodemus: «Uden no-

gen bliver født paa ny, kan han ikke se Guds Rige.» Joh.

3,3. Vi lutres og renses «i Lydighed imod Sandheden, » og

vi genfødes «ved Guds levende og blivende Ord». 1 Pet. 1,

22. 23.

«Men vi, Brødre! er Forjættelsens Børn i Lighed med
Isak.» Gal. 4, 28. Abraham var 100 Aar gammel og Sara 90,

da Isak blev født. Isaks Fødsel var et Mirakel, et træffende
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Sindbillede paa den nye Fødsel, der ligesom Isaks ogsaa sker

ved Guds Kraft — Skaberkraft. Guds Børn «er Forjættel-

sens Børn i Lighed med Isak».

Olietræet.

For at vi lettere skal kunne forstaa Sandheden, betjener

Herren sig ofte af Billeder eller Symboler. Saaledes sam-

menligner han Israel med et Olietræ. Profeten siger: « Her-

ren kaldte dit Navn et grønt Olietræ, smukt ved dejlig Frugt;

med stort Bulders Lyd har han antændt en Ild om det, og de

har sønderbrudt dets Grene. » Jer. 11, 16. Denne Fremstil-

ling er enkel og klar. Olietræet fremstiller Herrens Folk

baade i den gamle og i den nye Pagt, og ikke, som nogle

mener, Jødefolket som en Nation. Dette fremgaar tydeligt

af Rom. Ilte Kap.

Apostelen spørger: «Mon Gud har forskudt sit Folk?

Det være langt fra! Thi ogsaa jeg er en Israelit af Abrahams

Sæd, Benjamins Stamme. Gud har ikke forskudt sit Folk,

som han forud kendte. Eller ved I ikke, hvad Skriften siger

i Stykket om Elias? hvorledes han træder frem for Gud

imod Israel, sigende: Herre! dine Profeter har de ihjelslaaet,

dine Altere har de nedbrudt, og jeg er den eneste, der er lev-

net, og de efterstræber mit Liv. Men hvad siger det guddom-

melig Gensvar til ham? Jeg har levnet mig selv syv Tusinde

Mand, som ikke har bøjet Knæ for Baal. Saaledes er der da

ogsaa i den nærværende Tid blevet en Levning som et Naa-

des-Udvalg.» 1ste—5te Vers.

Olietræet stod og staar fremdeles uoprykket. Kristus

og Apostlene var Jøder. Det samme gælder de tre Tusinde,

der paa Pinsefestens Dag sluttede sig til Herrens Menighed.

Ap. G. 2, 5— 11. Apostlene virkede udelukkende blandt Jø-

derne eller saadanne, som var gaaet over til Jødedommen.

Til Hedningerne gik de ikke, førend Herren gav Peter en di-

rekte Befaling at gaa til Kornelius. Ap. G. 10de Kap. Mange
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Tusinde Jøder antog Troen. Ap. G. 21, 20. «En Levning som
et Naades-Udvalg» fandtes altsaa dengang; den kristne Me-

nighed udgjorde denne Levning.

Apostelen fortsætter: «Hvad altsaa? Det, Israel søger ef-

ter, har det ikke opnaaet, men Udvalget har opnaaet det; de

øvrige derimod blev forhærdede.* Rom. 11, 7. Her staar

ikke, at « Levningen » skulde opnaa det en Gang i Fremtiden,

men at den allerede paa den Tid, da Paulus skrev dette,

havde opnaaet det. Olietræet voksede fremdeles, og de ud-

valgte eller Levningen udgjorde dette Olietræ, der havde mi-

stet nogle af sine Grene — de vantro Jøder.

«Thi dersom deres Forkastelse er Verdens Forligelse,

hvad bliver da deres Antagelse andet end Liv ud af døde?

Men dersom Førstegrøden er hellig, da er Dejgen det ogsaa;

og dersom Roden er hellig, da er Grenene det ogsaa. Men
om nogle af Grenene blev afbrudt, og du, en vild Oliekvist,

blev indpodet blandt dem og blev meddelagtig i Olietræets

Rod og Fedme, da ros dig ikke imod Grenene. . . . Du vil

vel sige: Grene blev afbrudt, for at jeg skulde blive indpodet.

Vel! ved deres Vantro blev de afbrudt, men du staar ved

din Tro; vær ikke overmodig, men frygt! Thi naar Gud ikke

sparede de naturlige Grene, vil han heller ikke spare dig. . . .

Men ogsaa hine skal indpodes, dersom de ikke bliver i Van-

troen; thi Gud er mægtig til atter at indpode dem.» 15de

—

23de Vers.

Som vi ser, fremstiller Olietræet de troende Jøder; de

afbrudte Grene fremstiller de vantro Joder. < Ved deres Van-

tro blev de afbrudt, men du staar ved din Tro.» Som «en

vild Oliekvist » er vi blevet « indpodet iblandt« de naturlige

Grene <og blevet meddelagtig i Olietræets Rod og Fedme ».

Og paa samme Maade maa de vantro Jøder atter indpodes,

hvis de skal frelses.

1 den nye Pagt er der ingen Forskel paa Joder og Hed-

ninger. Er Gud alene Jøders Gud? mon ikke ogsaa Hed-

ningers? Jo, ogsaa Hedningers; saa sandt som Gud er een og
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vil retfærdiggøre omskaarne af Tro og uomskaarne ved

Troen. » Rom. 3, 29. 30.

De, der lærer, at «hele Israel» (Rom. 11, 26) betegner de

vantro Joder, der findes spredt over hele Jorden, maa have

overset, at det gode Olietræ, i hvis Grene enhver sand Kri-

sten bliver indpodet, udgør «hele Israel ». I dette Træ kan

Jøderne atter blive indpodet, men kun ved Troen paa Kristus.

Ethvert sandt Guds Barn indpodes i Olietræet, hvad enten

vedkommende nedstammer fra Sem, Kam eller Jafet. Der er

absolut ingen Forskel; Gud er mægtig til at indpode alle, som

kommer til ham. Efterhaanden som den enkelte antager

Troen paa Kristus, bliver han indpodet i Olietræet, det vil

sige indlemmet i Kristi Menighed. Naar saa Kristus kom-

mer, «skal hele Israel frelses, som der er skrevet: Fra Zion

skal Befrieren komme, han skal afvende Ugudeligheder fra

Jakob ».

Apostelen søger at vække Jøderne til Nidkærhed for om
muligt at frelse nogle af dem. Han påaviser, hvad de har

tabt, og hvad de kan vinde tilbage. Det staar til dem selv,

om de atter skal indpodes. Fra Guds Side er alt rede; han

«er mægtig til atter at indpode dem». Ad anden Vej vil det

ikke ske: i saa Henseende har de ikke længer noget Fortrin

fremfor Hedningerne. Men dersom deres Fald eller For-

kastelse er blevet < Hedningers Rigdom, hvor meget mere

skal deres Fylde være det»! Hvis Jøderne som et Folk

havde antaget Troen paa Kristus og forkyndt Evangeliet i

Aandens Kraft i den dengang kendte Verden, vilde det have

været en stor Rigdom.

„Hedningernes Fylde."

Saa kommer vi til Udtrykket (Hedningernes Fylde ».

Rom. 11,25. Jødernes Fylde, som omtales i det 12te Vers,

naaede sit Højdepunkt ved Jesu første Komme og i Apost-

lenes Dage. Johannes siger: Thi af hans Fylde har vi alle

modtaget, og det Naade over Naade.» Joh. 1, 16. Af denne
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Fylde modtog Jøderne i de tre og et halvt Aar, Jesus gik ind

og ud iblandt dem, og paa Pinsefestens Dag kom den Hellig-

aand saa kraftigt over Herrens Menighed, at henved tre Tu-

sinde blev omvendt og dobt paa een Dag. Denne Fylde bi-

drog til, at Evangeliet blev forkyndt i den dengang kendte

Verden i Løbet af nogle faa Aar. Kol. 1, 5. 6. 23.

Naar « Hedningernes Fylde er gaaet ind», kommer »Be-

frieren« -— Kristus — for at frelse «hele Israel » — baade den

Del, der er kommet fra det kødelige Israel, og den, som er

samlet fra Hedningerne. I Kalkars og Lindbergs Oversæt-

telse staar der « Hedningernes fulde Tal» i Stedet for « Hed-

ningernes Fylde ». Udtrykket « Hedningernes Fylde » eller

« Hedningernes fulde Tal» sigter saaledes til den Tid, da det

fulde Antal frelste er indsamlet. Den samme Kraft, der for-

dum ledsagede Evangeliets Forkyndelse blandt Hedningerne,

aabenbarer sig atter under Afslutningen. Herren sender »sil-

dig Regn» (Joel 2, 23) — den Regn, der modner Kornet og

fremskynder Høsten.

Den « sildig Regn» er et smukt Symbol paa Aandens Ud-

gydelse over Herrens Menighed, lige før Jesus kommer igen

for at høste Jordens Høst. Høsten er jo Verdens Ende. Det

Evangelium, som Herren lader forkynde for alle Nationer,

inden Kristus kommer, skal forkyndes med Kraft. Himlens

Engle er interesseret i dette Budskab. Det kaldes «et evigt

Evangelium*. Aab. 14, 6—14. Det bereder Guds Børn til

Himmelfart med Kristus, naar han kommer med alle de hel-

lige Engle for at hente de udvalgte. Under denne Pinsefest-

aandsudgydelse indsamles « Hedningernes fulde Tal», og naar

dette er fuldført, «saa skal hele Israel frelses«.

Den Teori, at Jøderne som et Folk — med egen Re-

gering og eget Samfundsstyre — atter skal samles i Palæ-

stina og antage Troen paa Kristus, er ikke bygget paa den

hellige Skrift. Ifølge Herrens Ord skulde Jøderne adspredes

« iblandt alle Folk fra den ene Ende af Jorden til den anden

Ende af Jorden ». 5 Mos. 28, 64. Dette gik i Opfyldelse efter
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Jerusalems Ødelæggelse Aar 70 ef. Kr. og ikke under det ba-

byloniske Fangenskab. Herren befalede Jeremias at tage «en

Pottemager-Krukke » og slaa den i Stykker for de Ældstes

Øjne. « Og du skal sige til dem: Saa siger den Herre Zebaoth:

Saaledes vil jeg sønderslaa dette Folk og denne Stad, som
man sønderslaar et Pottemager-Kar, som ikke kan heles

mere.» Jer. 19, 1— 11.

Jøderne er tilintetgjort som en Nation. I saa Henseende

kan de ikke « heles mere». De er spredt over hele Jorden, og

Sværdet forfølger dem, hvad de hyppige og grusomme Jøde-

forfølgelser (f. Eks. i Rusland) vidner om. Herren har sagt:

«Og jeg vil adsprede dem iblandt de Hedninger, som hver-

ken de eller deres Fædre kendte, og jeg vil sende Sværdet ef-

ter dem, indtil jeg faar gjort Ende paa dem.» Læs Jer. 9, 13

—

16. Udtrykkene: «Som ikke kan heles mere,» og: « Indtil jeg

faar gjort Ende paa dem,» taler tydeligt nok. Da Jesus græd

over Jerusalem, forudsagde han Stadens fuldstændige Øde-

læggelse: men han nævnte ikke et Ord om, at Jøderne som

en Nation nogen Sinde skulde samles igen. Luk. 19, 41—44.

Deres Besøgelsestid ophørte saaledes som Paulus erklærede:

«Det var nødvendigt, at Guds Ord først skulde tales til eder;

men efterdi I støder det fra eder, ... se, saa vender vi os til

Hedningerne.* Ap. G. 13, 46.

Det er for øvrigt interessant at lægge Mærke til, hvilke

Skriftsteder man citerer til Støtte for den Paastand, at Jø-

derne skal samles i Palæstina, før Herren kommer. Her

skal jeg blot nævne et Par Eksempler. Amos 9, 11 anføres

som et kraftigt Bevis for Jødernes Tilbagevenden til Palæ-

stina. Her læser vi: «Paa denne Dag vil jeg oprejse Davids

faldne Hytte, og jeg vil opmure Bruddene derpaa og oprejse

det nedrevne deraf og bygge den som i fordums Dage.»

Naar vil Herren opfylde dette Løfte? «1 en nær Frem-

tid,* svarer en. Hvad siger den hellige Skrift? Jakob gør

udtrykkelig opmærksom paa, at denne Profeti gik i Opfyl-

delse allerede i Apostlenes Dage. Han citerer nemlig dette
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Skriftsted til Bevis for, at Hedningerne skulde annamme
Evangeliet. Han siger: «Simon har fortalt, hvorledes Gud
først drog Omsorg for at tage ud af Hedninger et Folk for

sit Navn. Og dermed stemmer Profeternes Tale overens,

som der er skrevet: Derefter vil jeg vende tilbage og atter

opbygge Davids faldne Hytte, og det nedrevne af den vil jeg

atter opbygge og oprejse den igen. » Ap. G. 15, 14— 16. Ifølge

dette er « Davids faldne Hytte », som blev genoprettet allerede

i Apostlenes Dage, det aandelige Israel. « Davids faldne

Hytte> opbygges af «levende Stene» (1 Pet. 2, 5), og disse

« levende Stene » (sande Kristne) udgør den nye Pagts Israel.

Profeten Amos' Profeti gik i Opfyldelse for ca. 1900 Aar

siden.

En anden af de Støtter, hvorpaa Teorien om Israels Ind-

samling hviler, er Sak. 8, 4—8: «Saa siger den Herre Ze-

baoth: Der skal endnu sidde gamle Mænd og gamle Kvin-

der paa Jerusalems Gader, og hver med sin Stav i sin Haand
for den høje Alders Skyld. Og Stadens Gader skal være fulde

af unge Drenge og Piger, som leger paa dens Gader. Saa

siger den Herre Zebaoth: Naar det vil være underligt for

Øjnene af de overblevne af dette Folk i de Dage, mon det

da ogsaa vil være underligt for mine Øjne? siger den Herre

Zebaoth. Saa siger den Herre Zebaoth: Se, jeg frelser mit

Folk fra Landet imod Østen og fra Landet imod Solens Ned-

gang. Og jeg vil lade dem komme, og de skal bo midt i Je-

rusalem; og de skal være mit Folk, og jeg vil være deres Gud
i Sandhed og Retfærdighed.«

Her staar, at Jøderne skal komme tilbage til Jerusalem.

« Hvorledes skal det forklares?* spørger man. Det skal

slet ikke forklares, men forstaaes, akkurat som det læses.

Man bør aldrig forklare Herrens Ord, det forklarer altid sig

selv. Denne Profeti blev skrevet om Jødernes Tilbageven-

den fra Babylon, og gik saaledes i Opfyldelse, da Jøderne

kom tilbage fra det babyloniske Fangenskab. Dette læser

vi i Esra 6, 14: «Og Jødernes Ældste byggede, og det lyk-
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kedes for dem efter Profeten Haggajs og Sakarias' Iddos

Søns, Profeti; og de byggede og fuldførte det efter Israels

Guds Befaling. ...» Esra var blandt dem, der kom tilbage

fra Babylon ca. 450 f. Kr. Det er saaledes snart 2400 Aar,

siden denne Profeti gik i Opfyldelse.

Israelsrigets Genoprettelse sker, som allerede paavist, ved

Jesu Genkomst eller Verdens Ende. Paa Disciplenes Spørgs-

maal: Herre! opretter du paa denne Tid Riget igen for Is-

rael? » svarede Jesus, at Faderen har fastsat Tiden i sin egen

Magt. Ap. G. 1, 6. 7. Jævnfør Matt. 24, 36.

Naar Jesus kommer, udsender han sine Engle, og disse

samler «hans udvalgte fra de fire Vinde ». Matt. 24, 31. At

disse udvalgte er de sande Kristne, er hævet over enhver

Tvivl. Ingen finder paa at anvende dette Skriftsted paa Jode-

folket. Men sammenligner man Es. 11, 12 med Matt. 24,31,

ser man straks, at begge disse Skriftsteder omtaler den

samme Tid og det samme Folk, nemlig «de udvalgte » —
Guds aandelige Israel.

«Og han skal opløfte et Banner for Hedningerne og

sanke Israels fordrevne og samle Judas adspredte fra Jor-

dens fire Hjørner. » Dette finder Sted ved Kristi Genkomst.

Da «skal Befrieren komme », og da frelses «hele Israel ».



TUSINDAARSRIGET.
BLIVER DET I HIMLEN ELLER PAA JORDEN? SATAN BINDES.

OG JEG saa en Engel stige ned fra Himlen, han havde Afgrundens

Nøgle og en stor Lænke i sin Haand. Og han greb Dragen, den

gamle Slange, som er Djævelen og Satan, og bandt ham for

tusinde Aar og kastede ham i Afgrunden og lukkede og forseglede over

ham, for at han ikke mere skulde forføre Folkeslagene, førend de tu-

sinde Aar var til Ende; derefter skal han løses en lille Tid.

Og jeg saa Troner, og de satte sig paa dem, og Dommermagt blev

givet dem; og jeg saa deres Sjæle, som var halshugget for Jesu Vidnes-

byrds og for Guds Ords Skyld, og dem, som ikke havde tilbedt Dyret eller

dets Billede og ikke havde taget Mærket paa deres Pande og paa deres

Haand; og de blev levende og blev Konger med Kristus i tusinde Aar.

De øvrige af de døde blev ikke levende, førend de tusinde Aar var til

Ende. Dette er den første Opstandelse.

Salig og hellig er den, som har Del i den første Opstandelse; over

disse har den anden Død ikke Magt, men de skal være Guds og Kristi

Præster og skal være Konger med ham i de tusinde Aar. Og naar de

tusinde Aar er til Ende, skal Satan løses af sit Fængsel. Og han skal

gaa ud for at forføre Folkeslagene ved Jordens fire Hjørner, Gog og

Magog, for at samle dem til Krig; deres Tal er som Havets Sand. Og

de drog frem over Jordens Flade og omringede de helliges Lejr og den

elskede Stad. Og Ild faldt ned fra Himlen fra Gud og fortærede dem.»

Aab. 20, 1—9.

Johannes ser en Engel komme ned fra Himlen med « Af-

grundens Nøgle og en stor Lænke i sin Haand ». Engelen

griber Djævelen og kaster ham i Afgrunden, hvor han skal

tilbringe de tusinde Aar. Dernæst ser Johannes Martyrerne

og Sandhedsvidnerne opstaa for at regere med Kristus. De
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andre døde opstaar derimod ikke før efter de tusinde Aar.

Efter de tusinde Aar opstaar de ugudelige, der med Satan i

Spidsen forbereder sig til den sidste Kamp imod Kristus og

de hellige. De omringer «de helliges Lejr og den elskede

Stad»; men Ild falder ned fra Himlen fra Gud og fortærer

dem.

Naar begynder Tusindaarsriget?

Paa dette Spørgsmaal giver det 4de og 5te Vers et tyde-

ligt Svar: «Og jeg saa Troner, og de satte sig paa dem, og

Dommermagt blev givet dem; og jeg saa deres Sjæle, som var

halshugget for Jesu Vidnesbyrds og for Guds Ords Skyld, og

dem, som ikke havde tilbedt Dyret eller dets Billede og ikke

havde taget Mærket paa deres Pande og paa deres Haand;

og de blev levende og blev Konger med Kristus i tusinde Aar.

De øvrige af de døde blev ikke levende, førend de tusinde

Aar var til Ende. Dette er den første Opstandelse.*

Ifølge 1 Thess. 4, 13—17 finder den første Opstandelse

Sted ved Kristi Genkomst. Da opstaar «de døde i Kristus*,

og de levende hellige «forvandles». 1 Kor. 15, 51. 52. Denne

Opstandelse er identisk med den, der omtales i Aab. 20, 4.

Alle Guds Børn — de døde saavel som de levende — iklædes

Udødelighed og bortrykkes «i Skyer til at møde Herren i

Luften» for, som der staar i vor Tekst, at være t Konger med

Kristus i tusinde Aar».

«De øvrige af de døde blev ikke levende, førend de tu-

sinde Aar var til Ende. Dette er den første Opstandelse.

Salig og hellig er den, som har Del i den første Opstandelse;

over disse har den anden Død ikke Magt, men de skal være

Guds og Kristi Præster og skal være Konger med ham i de

tusinde Aar.» 5te og 6te Vers. Der hengaar altsaa tusinde

Aar imellem de to Opstandelser. De, der faar Del i den

første Opstandelse, opstaar til evigt Liv, medens de, der op-

staar i den anden Opstandelse, opstaar til evig Dom — «den

anden Død».
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Kristus og Apostlene lærte, at der er to Opstandelser.

Jesus siger: « Undre eder ikke herover; thi den Time kom-
mer, paa hvilken alle de, som er i Gravene, skal høre hans

Røst, og de skal gaa frem, de, som har gjort det gode, til

Livets Opstandelse, men de, som har gjort det onde, til Dom-
mens Opstandelse. » Joh. 5, 28. 29. Paulus erklærer, at han

tror paa en « Opstandelse baade af retfærdige og af uretfær-

dige». Ap. G. 24, 15.

Udtrykket: «De øvrige af de døde blev ikke levende,

førend de tusinde Aar var til Ende,» udelukker enhver Tanke

om Muligheden af, at Opstandelsen fortsættes i de tusinde

Aar. De, der ikke faar Del i den første Opstandelse ved

Begyndelsen af de tusinde Aar, opstaar ikke før efter de

tusinde Aar.

De, der lærer, at de døde opstaar gruppevis under de

tusinde Aar, forsøger at viske det 5te Vers i Aab. 20de Kap.

ud. Til Trods for den Kendsgerning, at de allerbedste Bibel-

kritikere og Oversættere altid har godkendt Aab. 20, 5, und-

ser man sig alligevel ikke for at gøre Vold paa dette Vers.

Det ødelægger deres Teori, derfor skal det ryddes af Vejen.

Som Bevis for en saa meningsløs Paastand henvises der bl. a.

tii, at det 5te Vers ikke staar i Haandskriftet Codex Vaticanus

Nr. 1209. Men man glemmer rigtignok (og det kan ikke

skyldes Uvidenhed) at oplyse, at Joh. Aab. slet ikke findes i

nævnte Haandskrift. Og naar man saa ved, at i nogle Haand-

skrifter mangler der undertiden indtil hele Bøger, tager et

saadant Argument sig næsten komisk ud.

Hele Joh. Aab. (altsaa ogsaa nævnte Vers) findes i andre

paalidelige Haandskrifter, af hvilken Grund det ogsaa er ble-

vet godkendt af de bedste Bibelkritikere og Oversættere. Saa

sandt Johannes har skrevet det 20de Kapitel, saa sandt har

han ogsaa skrevet det 5te Vers. Hvis nu disse Mennesker

var konsekvente, maatte de behandle hele Johannes' Aaben

baring, som de behandler nævnte Vers; altsaa forkaste den.

Deres Argument er: Aab. 20, 5 findes ikke i Codex Vaticanus
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Nr. 1209, og derfor hører det ikke med til Grundteksten. Men
som allerede bemærket mangler hele Aabenbaringen i dette

Manuskript. Ifølge deres egen Logik maa altsaa hele denne
Bog være uægte. Men hvorfor citerer de den saa? Lyder
det ikke inkonsekvent at høre en Mand det ene Øjeblik for-

tælle os, at Aab. 20, 5 ikke er inspireret, fordi det ikke staar

i Codex Vaticanus, for i næste Øjeblik at citere Aab. 20, 4,

som han ogsaa meget vel ved heller ikke findes i dette Haand-
skrift?

For at vise, hvorledes disse Mennesker tumler med Be-

viser, skal jeg citere følgende fra deres egne Kilder:

«I dette Vers [Aab. 20, 5] er Ordene: «Men de andre døde blev ikke

levende igen, før de tusinde Aar var fuldendte, » uægte. De findes ikke

i de ældste og paalideligste græske Haandskrifter, det sinaitiske og de

vatikanske Nr. 1209 og 1160. ... De anførte Ord bar sandsynligvis ved

et Tilfælde sneget sig ind i Teksten i det femte Aarbundrede.» — Mil-

lenniets Daggry*, 1ste Bind (1907), Side 330.

Men i et andet Skrift <Berea-frdgor ofver tabernakel-

skuggor*, Side 55, skriver de:

»Brevene til Timotheus, sidste Del af Hebræerbrevet og bele Aaben-

baringens Bog mangler i det vatikanske Manuskript Nr. 1209. De er

gaaet tabt efter at være nedskrevet, i det femte Aarbundrede eller tid-

ligere.«

Kommentar turde være overflødig. Som bekendt citerer

disse Mennesker jo saavel Timotheus og Hebræerbrevet som
Johannes' Aabenbaring.

Bliver Tusindaarsriget paa Jorden eller i Himlen?

Som vi har set, møder den frelste Skare Jesus i Luften.

1 Thess. 4, 16. 17. Paa hans Befaling henter Englene de ud-

valgte. Matt. 24, 31.

Samme Aften, Jesus blev forraadt, fortalte han sine Di-

sciple, at han gik bort for at berede et Sted for dem, og at
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han siden vilde komme igen for at hente dem. Joh. 14, 1—3.

Selvfølgelig gælder dette Løfte alle Guds Børn. Mærk Ud-

trykkene: «Og tager eder til mig, for at, hvor jeg er, der skal

ogsaa I være.» Jesus for til Himlen og satte sig «ved Guds

højre Haand». Ap. G. 7, 56; Aab. 3, 21. Dér bereder han nu

et Sted for os! Dér, hvor han nu er, skal vi ogsaa en Gang

være.

Dette stemmer godt overens med, hvad vi læser i Aab.

19, 1—9. Den Skare, som Johannes her beskriver, og som
han hørte synge i Himlen, kan ikke være nogen anden end

de frelste. Dette fremgaar tydeligt saavel af Sangen, de

synger, som af, hvad der siges i det 9de Vers: « Salige er de,

som er budt til Lammets Bryllups-Nadver! » Det er til det

samme Bryllup og den samme Nadver, Jesus henviser i Matt.

22, 1—14 og i Luk. 14, 16—24.

For yderligere at bevise, at de frelste samles i Himlen,

skal jeg henvise til Aab. 15, 1—4. Her ser Johannes dem
staaende ved Glarhavet foran Guds Trone (Aab. 4, 6), hvor

de synger Sejrssangen. Ifølge Aab. 20, 4 holdes der Dom,
og i denne deltager de frelste med Kristus. Johannes siger:

«Og jeg saa Troner, og de satte sig paa dem, og Dommer-
magt blev givet dem.»

Ved en vis Lejlighed spurgte Peter Jesus: «Se, vi har

forladt alle Ting og fulgt dig; hvad skal da vi have?» Jesus

svarede: « Sandelig siger jeg eder, at i Igenfødelsen, naar

Menneskesønnen sidder paa sin Herligheds Trone, skal ogsaa

I. som har fulgt mig, sidde paa tolv Troner og dømme Is-

raels tolv Stammer.» Matt. 19, 27. 28. Den samme Tanke

(at de frelste skal deltage i Dommen over de ugudelige) fin-

der vi fremsat i 1 Kor. 6, 2. 3; her spørger Paulus: «Ved I

ikke, at de hellige skal dømme Verden? . . . Ved I ikke, at vi

skal dømme Engle?

»

De frelste deltager ikke alene i Dommen over de ugude-

lige, men ogsaa i Dommen over de faldne Engle, der til sidst

bliver kastet i Ildsøen. Aab. 20, 10; Matt. 25, 41. Gud ned-
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styrtede de faldne Engle «og overgav dem til Mørkets Huler
for at bevogtes til Dom». 2 Pet. 2, 4. Deres Dom skal af-

siges, for Straffen fuldbyrdes, og Jesus, der er Dommeren
(Ap. G. 10, 42; 17,31; Joh. 5, 22. 27), giver «Dommermagt»
til alle dem, der faar Del i den første Opstandelse. De hel-

lige skal være med til at fuldbyrde paa de ugudelige «den
Dom, som staar skrevet! Det er Æren for alle hans hellige.

Halleluja! » Sal. 149,9.

Jordens Tilstand i de tusinde Aar.

Ifølge Herrens Ord følger hele den frelste Skare med
Kristus til Himlen for at være der i tusinde Aar. De ugude-
lige, som lever, naar Herren aabenbares, omkommer. «Vor
Gud skal komme og ikke tie; en Ild for hans Ansigt skal for-

tære, og omkring ham stormer det saare.» Sal. 50, 3. For
de ugudelige bliver Herrens overvættes Herlighed en fortæ-

rende Ild. Han skal fortære dem «med sin Munds Aande
og tilintetgøre ved sin Tilkommelses Aabenbarelse » . 2

Thess. 2, 8.

I den store Verdenskrig, som gaar umiddelbart forud
for Herrens Komme, skal de ihjelslagne « ligge fra den ene
Ende af Jorden og indtil den anden ». Jer. 25, 32. 33. De syv
sidste Plager har ogsaa udført deres Ødelæggelsesværk. Og
ved Herrens « Nidkærheds Ild skal den hele Jord fortæres; thi

han skal gøre Ende, ja, hastelig gøre Ende paa alle Jordens
Beboere ». Læs Zef. 1, 14—18.

Alle Jordens Indbyggere omkommer med Undtagelse af

dem, Jesus henter. Alt levende paa Jorden saavel som i Ha-
vet bliver udryddet. «Og hver levende Sjæl i Havet døde. »

Aab. 16, 3. Jorden skal fuldstændig ødelægges. «Bort, ja

bort vil jeg tage alt af Jorden, siger Herren. Jeg vil bort-

tage Mennesker og Dyr, borttage Fuglene under Himlen og
Fiskene i Havet og alle Anstod tilligemed de ugudelige. Og jeg

vil udrydde Menneskene af Jorden, siger Herren. » Zef. 1, 2. 3.

19
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En lignende Beskrivelse finder vi hos Jeremias. Han si-

ger: «Jeg saa Landet, og se, det var øde og tomt, og jeg saa

til Himlene, og deres Lys var der ikke mere. Jeg saa Bjer

gene, og se, de bævede, og alle Højene skælvede. Jeg saa,

og se, der var intet Menneske mere, og alle Fuglene under

Himlen var fløjet bort. Jeg saa, og se, den frugtbare Mark
var en Ørk, og alle dens Stæder var nedbrudt for Herrens

Ansigt, for hans brændende Vrede. Thi saa siger Herren:

Alt Landet skal være aldeles øde; dog vil jeg ikke aldeles

gøre Ende paa det.» Jer. 4, 23—27.

Udtrykket « Landet* sigter ikke her til et enkelt Land
som f. Eks. Palæstina, men til hele Jorden. I de fleste Over-

sættelser staar der da ogsaa « Jorden ». Jeg skal her give nogle

Eksempler: Den norske Oversættelse: < Jeg saa Jorden»;

den svenske: «Jag såg på jorden »; den engelske: I beheld

the earth»; den franske: «Je regarde la terre ».

I de tusinde Aar henligger Jorden aldeles øde. « Tøm-
mes, ja tømmes skal Jorden og plyndres, ja plyndres: thi

Herren har talt dette Ord.» Es. 24, 3 (norsk Overs.). Den

frygtelige Verdenskrig, der naar sit Højdepunkt under den

sjette Plage, og de store Jordskælv, der følger efter, saavel

som de øvrige Ødelæggelser, der gaar hen over Jorden, før

Kristus kommer for at hente de udvalgte, forvandler Jorden

til en Ørken. Øde og tom ligner den en Afgrund. I Sand

hed et trist Opholdssted for Satan og hans Engle. Før kunde

han som denne Verdens Fyrste fare gennem Luften (Ef. 2, 2),

ja helt op til Himlens Port (Job 1,6. 7. 9. 12), hvor han an-

klagede Guds Børn for Gud Dag og Nat (Aab. 12, 10) : nu er

denne Magt frataget ham, idet hans Magtomraade begrænses

til denne Jord.

I Forbindelse med dette er det af særlig Interesse at be-

tragte det aarlige Forsoningsoffer. Ypperstepræsten skulde

stille to Bukke for »Forsamlingens Pauluns Dør ». Over disse

skulde han kaste Lod, en Lod for Herren og en for Asasel.

Den Buk, paa hvilken Lodden kom ud for Herren, » skulde
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slagtes for Folkets Synder. Den anden Buk skulde derimod
sendes langt bort, ud i Ørken. 3 Mos. 16, 7—10. At den Buk,
der blev slagtet, var et Forbillede paa Kristus, er alle enige

om. Men hvem er saa den anden Buk et Sindbillede paa?
Hvem er Asasel? Herom siger Kaikar i sin Oversættelse

med Anmærkninger til 3 Mos. 16, 8. 11:

« Asasel. om hvilket Ord der hersker forskellige Meninger, betyder
sandsynligvis den bortfjernede, og derved maa vel tænkes paa Djæve-
len, til hvem man paa en symbolsk Maade sendte de Synder tilbage,

hvis Ophav han var i Menneskeheden, at de skulde bæres saa langt
bort som muligt.

»

I den norske Oversættelse staar der nedenunder Ordet
« Asasel » «den onde Aand». I den engelske Bibel er « Asasel

»

oversat scapegoaU, et Udtryk, der i almindelig Tale bruges
i en Betydning, der svarer til Syndebuk i vort Sprog. Lige-

som Asasel blev sendt ud i Ørken (et øde Sted), saaledes vil

Satan ved Kristi Genkomst blive bundet til denne Jord, der
atter skal blive ode, tom og mørk — en Afgrund som i Be-

gyndelsen-

.

Efter de tusinde Aar.

< Derefter skal han løses en lille Tid.» Aab. 20, 3. 7. Ef-

ter de tusinde Aar faar Satan atter Lejlighed til at « forføre

Folkeslagene« — «de øvrige af de døde», som da opstaar —
«en lille Tid». Aab. 20, 3. 5. Men hvilken Modsætning til den
første Opstandelse! I denne opstod Guds Børn, iført Udøde-
lighed, for at indgaa til Herlighed — til evigt Liv. De ugude-
lige opstaar derimod til Dom og til evig Fortabelse — til

«den anden Død». Samtidig kommer Jesus ned fra Himlen
med det nye Jerusalem og de frelste. Idet han sætter sine

Fødder paa Oliebjerget, revner det <fra dets Midte af i Ost

og Vest, saa der bliver en snare stor Dal (Sak. 14,4), og
her skal det nye Jerusalem ligge. Og nu begynder Satan
atter sit Værk. Han forfører de ugudelige til ;it deltage i
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den sidste, store Kamp. Johannes ser dem myldre frem og

drage hen «over Jordens Flade >. Satan samler «dem til

Krig», og i Haab om at besejre og indtage Staden omringer

de «de helliges Lejr og den elskede Stad». Aab. 20, 8. 9.

Den « lille Tid», som omtales i det 3dje Vers, medgaar

altsaa til denne Krigsforberedelse. Det tager Tid at samle

Det sidste store Angreb. „Og de drog frem over Jordens Flade og
omringede ae helliges Lejr." Aab. 20, 9.

« Folkeslagene fra Jordens fire Hjørner » og føre dem til

Krigspladsen. Sammenlignet med tusinde Aar kan man
godt tænke sig, at den « lille Tid» udgør ikke saa faa Aar.

Profeten Esaias nævner noget i den Retning, som kan have

Interesse her. Læs Es. 65, 17—25. Da jeg allerede har paa-

vist, at denne Profeti kun kan gælde den nye Jord (se Side

144), skal jeg her indskrænke mig til kun at hæse Es. 65, 20:

« Derfra skal ikke ydermere komme noget Barn, som lever

faa Dage, eller nogen gammel, som ikke naar sine Dages
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Tal; thi Drengen skal dø hundrede Aar gammel, og Synde-

ren, som er hundrede Aar gammel, skal kaldes forbandet.*

Ved Slutningen af de tusinde Aar opstaar alle de ugude-

lige, og Staden og den frelste Skare kommer ned paa Jorden.

Det lykkes Satan i den « lille Tid» at samle og forføre de

ugudelige, og kampberedt rykker han frem i Spidsen for

sine store Hære og omringer den prægtige, store Stad.

Jesus med den frelste Skare er inde i Staden, og uden-

for staar de ugudelige. Skønt talrige som « Havets Sand»

staar Hærene magtesløse over for den Herlighed og Glans,

der omgiver Staden og hele den frelste Skare, og i Stedet

for at erobre og indtage Staden faar de ugudelige her deres

Straf. Vi læser: «Og Ild faldt ned fra Himlen fra Gud og

fortærede dem.» Aab. 20, 9. Dér (i Ildsøen) dør saa Synde-

ren, som har levet «en lille Tid» — maaske de 100 Aar,

Esaias henviser til. At de ugudelige omkommer uden for

Staden, fremgaar klart af Es. 66, 22—24. Her staar, at de

frelste skal «se paa de døde Kroppe af Mændene, som gjorde

Overtrædelse imod mig».

Straffen over de ugudelige vil saaledes blive fuldbyrdet

ved Slutningen af de tusinde Aar, og derefter opretter Kri-

stus sin Trone hos de frelste. Synden med alle dens Følger

forsvinder, og den gamle Jord kommer frem i sin fornyede

Skikkelse. «Og han, som sad paa Tronen, sagde: Se, jeg gør

alle Ting nye.» Aab. 21,5. Genoprettelsens Tid er kommet,

og Guds Folk modtager den Arv, de i Troen paa Herrens

Løfter har set hen til. Hvor herligt! Ja, det er saligt at

kunne tro det, men det bliver endnu mere saligt at opleve

det!

«Og mit Folk bor i Fredens Hytter og i Trygheds Boli-

ger og i stille rolige Steder. » Es. 32, 18.



GABRIEL OG DANIEL.
ENGELEN LØFTER FREMTIDENS SLØR.

SYNET FORKLARES.

OG JEG hørte en Menneskerost imellem Ulai, og han raabte og

sagde: Gabriel! forklar denne Synet!« Dan. 8, 16.

I Dan. 8de Kap. beskriver Daniel de Ting, Herren i et

Syn aabenbarede for ham i Kong Belzasars tredje Regerings-

aar. De første fjorten Vers beskriver selve Synet. Vigtige

og alvorlige Begivenheder blev fremstillet for ham; men han

forstod ikke deres Betydning.

Daniel var benaadet med stor Visdom og indtog en frem-

ragende Plads blandt sit Folk saavel som ved Kongens Hof.

Han var en begavet og anset Mand og øvede stor Indflydelse

baade som Profet og som Statsmand. Menneskeligt set

havde han Grund til at blive stolt og herskesyg; men det

blev han ikke. Han var en trofast, hengiven og ydmyg Her-

rens Tjener.

Skønt Daniel sad inde med stor Visdom, stolede han dog

ikke paa sin egen Dømmekraft. Det var hans højeste Ønske

at tjene og følge Gud. Han erkendte, at det er Gud, der

aabenbarer de dybe og skjulte Ting», og til ham henvendte

han sig for at søge en Forklaring angaaende Synet.

Gabriel faar Befaling til at forklare Daniel Synet. «Og

han kom hen, hvor jeg stod, og da han kom, blev jeg for-

færdet og faldt paa mit Ansigt; og han sagde til mig: Giv

Agt, du Menneskesøn! thi Synet gaar paa Endens Tid.» ( >g

han sagde: Se, jeg vil kundgøre dig, hvad der skal ske i Vre-
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dens sidste Tid; thi det gaar paa Endens bestemte Tid.»

Dan. 8, 17. 19.

« Synet gaar paa» eller, som det læses i den norske Over-

sættelse, « sigter til » «Endens Tid». Denne Profeti fører os

helt ned til den allersidste Tid. Mærk Engelens Ord: «Jeg

vil kundgøre dig, hvad der skal ske i Vredens sidste Tid.»

Aarhundreder er hengaaet, siden Herren aabenbarede for

Daniel, hvad der skulde ske i «Vredens sidste Tid». Paa

Herrens Ord blev de Profetier i Daniels Bog, der særlig gæl-

der Endens Tid», forseglet, og paa Herrens Ord blev de

aabnet. «Og du, Daniel, luk til for Ordene, og forsegl Bo-

gen indtil Endens Tid; mange skal søge ivrigt i den, og Kund-

skab skal blive mangfoldig. » Dan. 12,4. Det er ganske na-

turligt, at de Ting, der gælder Endens Tid, først granskes,

naar Tiden er inde.

Synet i det 8de Kapitel gælder altsaa « Endens Tid», og

ifølge Engelens Udsagn i det 12te Kap. skal mange da gran-

ske ivrigt i Daniels Bog, Denne Bog har derfor særlig Inter-

esse for Guds Børn, som lever d Vredens sidste Tid», der

kaldes saaledes paa Grund af al den Elendighed, som da vil

finde Sted. Som vi har set, bliver den allersidste Tid en

Uroens Tid, rig paa Begivenheder af den mest gruopvæk-

kende Art.

Synet og Forklaringen.

«I Kong Belsazars Regerings tredje Aar viste der sig for

mig, Daniel, et Syn, efter det, som havde vist sig for mig i

Begyndelsen.* Dan. 8, 1. Dette fandt Sted i Aaret 538 f. Kr.,

hvilket var Belsazars tredje Regeringsaar. Det Syn, som

Daniel her henviser til, maa være det, han omtaler i det 7de

Kap. De fire Dyr — Løven, Bjørnen, Parderen og det fryg-

telige Dyr --er Sindbilleder paa de fire Verdensriger: Ba-

bylon, Medien-Persien, Grækenland og Romerriget. Hvad

disse Verdensrigers Opkomst, Sønderdeling og Endeligt be-

træffer, da har de, saa vidt vi er kommet, i alle Henseender
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paa det nøjagtigste opfyldt det profetiske Ord. I dette og

det følgende Foredrag skal jeg i korte Træk henlede Deres

Opmærksomhed paa Synet i det 8de Kap.

Efter at Daniel har omtalt, naar og hvor han havde

dette Syn, gaar han over til selve Synet. Først saa han en

Vædder med to Horn, af hvilke det ene var højere end det

andet. «Vædderen stangede mod Vesten og Norden og Søn-

den, og der kunde intet Dyr staa for dens Ansigt, der var ej

heller nogen, som kunde redde af dens Vold, og den gjorde

efter sin Vilje og blev mægtig. » Dan. 8, 4.

Gabriel forklarer, hvilket Rige denne Vædder er et

Symbol paa. «Den Vædder, som du saa, der havde de to

Horn, er Kongerne af Medien og Persien. » 20de Vers. De

to Horn paa Vædderen kan passende betegne de to Riger

Medien og Persien, der tilsammen udgjorde et Verdensrige.

Af de to blev Persien størst, skønt det < voksede op sidst ».

« Vædderen stangede imod Vesten og Norden og Søn-

den, og der kunde intet Dyr staa for dens Ansigt. » 4de Vers.

Den Magt, Vædderen stangede imod, betegner det Rige, Me-

dien-Persien overvandt — altsaa Babylon. At Vædderen

stangede imod Vesten, Norden og Sønden, angiver de Ret-

ninger, i hvilke Kyrus udvidede sit Rige.

Efter Vædderen kommer et andet Dyr frem, som ogsaa

tiltrækker sig Profetens Opmærksomhed. «Og jeg gav Agt,

og se, en Gedebuk kom fra Vesten hen over al Jorden, og

den rørte ikke ved Jorden; og Gedebukken havde et anse-

ligt Horn imellem sine Øjne. Og den kom til Vædderen,

som havde de to Horn, og som jeg havde set staa lige for

Floden, og den løb imod den i sin Krafts Hidsighed. Og

jeg saa den, at den kom nær hen til Vædderen og blev for-

bitret paa den og slog Vædderen og sønderbrød dens to Horn,

og der var ingen Kraft i Vædderen til at staa for dens Ansigt:

og den kastede den til Jorden og nedtraadte den, og der var

ingen, som kunde redde Vædderen af dens Vold.» Dan. 8,

5—7.



Nogle af Nutidens mærkeligste Opfindelser. Beviser paa Opfyldelsen uf Dan. /'.'. '<

„Kundskab skal blive mangfoldig."
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Angaaende denne Buk laser vi: Og den laadne Buk

er Kongen af Grækenland; og det store Horn, som var imel-

lem dens Øjne, er den første Konge. » 21de Vers. Gedebuk-

ken fremstiller Grækenland som et Verdensrige, hvilket

Alexander den Store grundlagde efter at have knust Medien-

Persiens Magt. Alexander kom fra Vesten », og med en

Hurtighed og Kraft, der overgik alt, hvad man hidtil havde

kunnet præstere, styrtede han sig over sine Modstandere og

knuste dem. I Spidsen for en forholdsvis lille Hær gik han

i Aaret 334 over Floden Granikus og slog den i Tal langt

overlegne Perserhær paa Flugt. Han «kom nær hen tik

Perserne, < og der var ingen Kraft i» disse «til at staa for»

Alexanders « Ansigt*; <og der var ingen, som kunde redde

»

Perserne af Alexanders < Vold ». I Aaret 331 f. Kr. maatte

Perserne overgive sig — i Slaget ved Gaugamela.

Som Gedebukken stod i sin Styrke, blev det store Horn

sønderbrudt, og i Stedet derfor opvoksede fire anselige

Horn imod Himlens fire Vejr». Dan. 8, 8. Alexanders Rige

skulde deles. At det store Horn blev sønderbrudt, og at

fire stod frem i Stedet for det, betyder, at fire Kongeriger

skal opstaa af Folket, men ikke med hans Kraft». 22de Vers.

Ved Alexanders Dod blev Riget delt. Herom læser vi i Kal-

kars Oversættelse med Anmærkninger:

«5) Gedebukken er efter det 21de Vers Billede paa det make-

doniske Rige under Alexander den Store: at den kommer uden at be-

rore Jorden, betegner da den Hurtighed, bvormed Alexander kom.

(6—7). Det persiske Monarki gaar til Grunde i Alexanders Angreb

derpaa. 8i Som det makedoniske Hige nu stod paa det bøjeste. delte

det sig med Alexanders Dod i fire Riger.

»

Sammenlignet med Alexanders mægtige Rige var de Ri-

ger, hvori Grækenland siden blev delt, kun smaa Riger: dog

øvede to af dem — Ægypten og Syrien — en betydelig Magt.

saa at Udtrykket « anselige* passer godt. Men det, der sær-

lig tiltrak sig Daniels Opmærksomhed, var det lille Horn.

han saa skyde frem fra et af de andre Horn.



GABRIEL OG DANIEL 299
oocx*DO<x»oæooooooæoooæoæoo^^

Ifolge 9de—12te og 23de—25de Vers øver det lille Horn

en langt større Indflydelse end f. Eks. Vædderen eller Gede-

bukken. Medens Vædderen «blev mægtig», og « Gedebukken

blev saare mægtig», blev det lille Horn «overmaade stort».

Det ligger derfor ganske nær at sammenligne dette Horn med

Jernet i Metalbilledet (Dan. 2det Kap.) og med det fjerde

Dyr. (Dan. 7de Kap.). Disse tre Symboler hentyder til den

samme Magt, nemlig det fjerde Verdensrige.

Den Magt, som dette Horn er et Symbol paa, skulde

udvide sig mod Syd, mod Øst og mod det herlige Land. Dan.

8, 9. Dette passer godt paa Romerriget, der i det sidste Aar-

hundrede f. Kr. underlagde sig Ægypten (mod Syd), Syrien

(mod Øst) og Juda (det herlige Land), Da Kristus blev født,

herskede den romerske Kejser over hele den dengang kendte

Verden. Af den Grund kunde han befale, «at al Verden

skulde skrives i Mandtal«. Luk. 2, 1.

Saa vidt det hedenske Rom! Men nu det pavelige? Thi

som vi nu skal se, er dette Horn et Symbol paa det hedenske

saavel som paa det pavelige Rom. Det lille Horn i Dan. 7de

Kap. havde «en Mund, som talte store Ting» eller «store

Ord» imod «den Højeste » og « førte Krig imod de hellige .

Dan. 7, 8. 11. 20. 21. 25. Om Hornet i Dan. 8de Kap. staar

der, at «det blev stort, indtil Himlens Hær, og det kastede

nogle af Hæren og af Stjernerne til Jorden og nedtraadte

dem. Ja, indtil Hærens Fyrste udstrakte det sin Magt og

borttog fra ham den stadige Tjeneste, og hans Helligdoms

Rolig blev nedkastet. Og en Hær skal hengives tilligemed

den stadige Tjeneste for Overtrædelsens Skyld: og det skal

kaste Sandheden til Jorden og udføre det og have Lykke.

10de—12te Vers.

For at ingen skal behøve at tage fejl, henviser Gabriel

til nogle særlige Kendetegn paa den Magt, der skulde op-

fylde denne Profeti. Hornet er et Sindbillede paa en Konge,

fræk af Ansigt og kyndig i Rænker. Og hans Magt skal

blive stærk, dog ikke ved hans Kraft, han skal anrette uhørte
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Ødelæggelser og have Lykke og udføre det; og han skal øde-

lægge de stærke og de helliges Folk. Og formedelst hans

Klogskab skal Svig lykkes i hans Haand, og han skal storlig

ophøje sig i sit Hjerte og ødelægge mange i deres Tryghed;

og han skal staa op imod Fyrsternes Fyrste, men uden Men-

neskehaand skal han knuses*. Dan. 8, 23—25.

At vi her staar over for en forfølgende og gudsbespotte-

lig Magt, fremgaar tydeligt saavel af Daniels Beskrivelse af

Synet som af Engelens Forklaring. Denne passer baadc

paa det hedenske og pavelige Rom. Neppe var Kristus født,

førend Herodes søgte at slaa ham ihjel, og senere hen søgte

de hedenske Kejsere at udrydde Kristendommen. Siden

fulgte de frygtelige Forfølgelser under Pavedømmets Magt

og Vælde.

Den «Konge», der omtales i Dan. 8, 23, svarer nøjagtigt

til «det Syndens Menneske* eller den « Fortabelsens Søn«,

som Paulus beskriver i 2 Thess. 2det Kap. Den Magt, En-

gelen betegner ved «en Konge, fræk af Ansigt og kyndig i

Rænker », skulde ødelægge de helliges Folk, og ved List og

Svig skulde det lykkes dette Overhoved at « storlig ophøje sig

i sit Hjerte ». Han skulde ophøje sig «imod Fyrsternes Fyr-

ste*, men knuses uden Menneskehaand.

Saaledes taler den hellige Skrift om « Syndens Menne-

ske*, der « sætter sig imod og ophøjer sig over alt, hvad der

kaldes Gud eller Helligdom, saa at han sætter sig i Guds

Tempel og udgiver sig selv for at være Gud*. Han skal knu-

ses uden Menneskehaand; thi Herren skal dræbe ham «med

sin Munds Aande og tilintetgøre ved sin Tilkommelses Aaben-

barelse*. 2 Thess. 2, 4. 8. Den, der har sat sig ind i den ka-

tolske Kirkes Læresætninger, maa indrømme, at Paven i

enhver Henseende svarer til den «Konge» eller det Over-

hoved, som Gabriel og Paulus skildrer i de her oplæste Vers.

Ingen forstod dette bedre end Martin Luther, der taler af

Erfaring, naar han bl. a. siger:
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«Her tror vi fuldt og fast, at Pavestolen er den sande og skin-

barlige Antikrists Stol, og vi mener, at vi for vor Sjælefreds Skyld bør

gøre alt, bvad vi kan, for at modstaa dens Rænker og Bedragerier.

Jeg bekender ligefrem, at jeg ikke skylder Paven anden Lydighed end

den, jeg skylder Antikristen.« — « Luthers reformatoriske Skrifter*,

Side 210.

Kun faa har talt saa stærke Ord mod Pavekirkens Vild-

farelser som Luther; men han kendte ogsaa dette Uvæsen

til Bunds. Idet han henviser til Pavens Liv og Levned, skri-

ver han:

«Han [Paven] har nu saaledes fundet en Forklaring, hvorefter

han i egen Person kan lyve og bedrage, narre og gække enhver, og

alt sammen helt ublu og aabenlyst, og alligevel vil han være Kristen-

hedens Hoved og lader den onde Aand regere sig med aabenbare

Løgne!

Denne Pavens Egenraadighed og dette løgnagtige Forbehold af-

stedkommer nu et saadant Ustyr i Rom, at ingen kan tale derom. Der

er en Køben, Sælgen, Bytten, Tusken, Hurlumhej, Løgn, Bedrag, Rø-

ven, Stjælen, Spektakel, Horeri, Kæltringestreger paa alle Haande Maa-

der, Gudsbespottelse, saa at det ikke er Antikristen muligt at regere

forargeligere. Venedig, Antwerpen, Kairo er slet ingen Ting imod

dette Marked og Købmandsskab i Rom, undtagen at dér gaar det dog

fornuftigt og ærligt til, men her gaar det, som Djævelen selv vil. Og
fra dette Hav strømmer nu lignende Dyd ud i al Verden. » — Samme,
Side 239, 240.

Og videre paa Side 242:

« Efterdi altsaa saadant djævelsk Regimente ikke alene er et

aahenbart Røveri, Bedrageri og Tyranni af Helvedes Porte, men øde-

lægger Kristenheden paa Legeme og Sjæl, er vi her pligtige til at an-

vende al Flid paa at afværge saadan Elendighed og Ødelæggelse af

Kristenheden.*

I sit Skrift «.Mod Antikristens Biille» skriver den store

Reformator bl. a.:

«0, hvor megen Vildfarelse, ond Træskhed og Underfundighed

er der ikke ved saadanne Gøglespil under den kristne Kirkes hellige

Navn og under formastelig Trusel med Pavemagten indpodet i det stak-

kels Folk. hvor mange Sjæle er ikke sunket i Fordærvelse, og hvor
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mange Mord er der ikke sket, hvor meget Blod ikke udgydt, hvor

meget Land er ikke blevet udsuget og lagt øde, saa det er grueligt at

tænke paa.» — Samme, Side 441.

Om den romerske Stols Selvophøjelse og Vold paa Guds

Ord udtaler Luther følgende:

«Nu gør de Paven til Statholder for den ophøjede Kristus i Him-

len, og nogle har ladet Djævelen regere saa stærkt i sig, at de har for-

ment, at Paven var over Englene i Himlen og havde at byde over dem,

hvilket ret egentlig er den rette Antikrists ægte Værk. > — Samme,

Side 229.

I den Strid, der (inden for den katolske Kirke) i 1870 og

paafølgende Aar stod om Dekretet om Pavens Ufejlbarhed,

deltog ogsaa den anerkendte katolske Kirkehistoriker Ignaz

von Dollinger, og han indtog vel nok den ypperste Plads

iblandt dem, der var imod dette Dekret. Blandt dem, der

forsøgte at mægle mellem Dollinger og hans Overhyrde og

<den legitime Vogter over al Undervisning i den katolske

Religion » — Ærkebiskop v. Scherr — var ogsaa «en højt-

stillet Dame», efter Sigende den bayerske Enkedronning.

I sin Redegørelse til hende for sit Standpunkt skriver Dol-

linger bl. a.

:

«Hvad vilde Deres . . . sige, naar man i Pavens Navn paabød

Dem at tro og bekende, at den første Napoleons Tilværelse og hele

Historie var en Myte, en Opdigtelse? Jeg ved nu med en lige saa in-

derlig Vished, som ingen Myndighed i Verden kan rokke, lige saa sik-

kert, som De er overbevist om Napoleons Tilværelse og om Hoved-

kendsgerningerne i hans Liv, at de vatikaniske Dekreter er usande.

Det vil sige, jeg ved det ikke paa anden og tredje Haand, men ved et

omhyggeligt, over hele min Levetid strakt Studium af alle Kilder, at de

to Paastande om, at Pavens Almagt og Ufejlbarhed stadig er blevet

troet og udøvet i Kristenheden, er urigtige. Kun ved en lang Kæde

af List og Magt, Bestikkelse, Bedrageri og Opdigtelse er det lykkedes

Skridt for Skridt at trænge den gamle Lære tilbage, til Trods for dens

tusindfoldige Begrundelse, og at skaffe den ny, i Munkenes Interesse

opdigtede, den endelige Sejr. Man har imidlertid brugt flere Aarhun-

dreder dertil. Smaaskrifter til Oplysning for Kristne*, udgivet af

Prof. Dr. Fredrik Nielsen». Side 25.
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Ifølge Dan. 8, 11. 12 skulde denne — for at holde os til

Luthers Ord — «Ærkeantikrist» endogsaa forsøge at fratage

« Hærens Fyrste » «den stadige Tjenestes. Den Hær, der om-

tales i det Ilte Vers, maa være den samme, der beskrives i

det 10de Vers, altsaa Himlens Hær — Englene. Kristus er

« Hærens Fyrste ». Dette fremgaar meget tydeligt af Beret-

ningen i Josvas Bog, hvor Kristus fremstilles som « Fyrsten

over Herrens Hær». Josva 5, 15.

Som yderligere Bevis paa, hvorledes den katolske Kirke

har udstrakt sin Magt « indtil Himlens Hær», skal jeg hen-

vise til følgende Citater:

«Og dersom vi [Paven] har Magt over Engle, som hersker over

Fyrster, hvad kan vi da ikke gore med deres undergivne og Tjenere'*

— «Pave Hildebrandus alias Gregorius VII. Ex Platina, in vita Gregorii.*

«Og for at I ikke skal forundre eder, naar jeg siger, at Englene

er os undergivne, saa skal I høre, hvad min salige Klerk Antoninus

skriver om denne Sag, naar han siger, «at vor, Peters og min. Magt

er større end Englenes i fire Henseender: 1) i Jurisdiktion, 2) i Udde-

ling af Sakramenter, 3) i Kundskab, 4) i Belønning* etc. — «Antoninus,

in tertia parte Summæ majoris.v

«Og atter i «BuIIa Clementis*, befaler jeg ikke der i min Bulle

Paradisets Engle at frigøre Menneskesjælen fra Skærsilden og føre den

ind i Paradisets Herlighed?« — «BulIa Clementis.* — Citeret i «Ef Blik

paa vor Tid», Side 241.

Under den gamle Husholdning foregik < den stadige Tje-

neste* i den jordiske Helligdom. Læs 1 Krøn. 16, 37. 40:

Neh. 10, 32. 33. Ved Kristi Død blev denne Tjeneste overført

til den himmelske. Heb. 8, 1—5: 5, 5. 6. 10; 6, 20; 9, 11. 12.

Med «sit eget Blod» gik han «ind i Helligdommen og vandt

en evig Forløsning«. Heb. 9, 12.

Der er kun «een Mellemmand imellem Gud og Menne-

sker, Mennesket Kristus Jesus ». 1 Tim. 2, 5. Han blev os

«lig i alle Ting, for at han kunde blive en barmhjertig og

trofast Ypperstepræst over for Gud til at sone Folkets Syn-

der. Thi idet han har lidt, kan han som den, der selv er

fristet, komme dem til Hjælp, som fristes >. Heb. 2, 17. 18.
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Kristus «er fristet i alle Ting i Lighed med os, dog uden
Synd. Derfor lad os træde frem med Frimodighed for Naa-
dens Trone, for at vi kan faa Barmhjertighed og finde Naade
til betimelig Hjælp ». Som vor Ypperstepræst kan han < have
Medlidenhed med vore Skrøbeligheder ». Heb. 4, 15. 16.

«Den stadige Tjeneste » i den jordiske Helligdom var saa-

ledes et Forbillede paa «den stadige Tjeneste » i den himmel-
ske. «Den stadige Tjeneste » eller «det bestandige Offer » be-

stod under den gamle Pagt i, at man stadig, bestandig eller

daglig ofrede i Tabernaklet eller Templet. « Den stadige Tje-

neste » i den nye Pagt bestaar i, at man daglig eller stadig

ofrer i den himmelske Helligdom. Ved Kristi Død maatte
Forbilledet vige for Modbilledet, det fuldkomne traadte i

Stedet for det ufuldkomne, og den stadige Tjeneste blev

flyttet fra den jordiske Helligdom til den himmelske, hvor
Jesus er Midler mellem Gud og os. «Lad os da ved ham al-

tid frembære Gud Lovprisnings Offer, det er: en Frugt af

-Læber, som bekender hans Navn.» Heb. 13, 15. Den levende
Menighed udgør < et helligt Præsteskab«, der frembærer «aan-
delige Ofre, velbehagelige for Gud ved Jesus Kristus ». 1

Pet. 2, 5.

Denne Tjeneste har Pavedømmet søgt at tage bort og det
netop paa den Maade, Gabriel forudsagde, nemlig ved Svig
og Rænkespil. I den katolske Kirke stilles i Virkeligheden
Mennesker i Guds og Kristi Sted. Ifølge de katolske Kilder,

jeg allerede har henvist til, lærer den katolske Kirke, at

'<Gud har givet Præsterne en Magt, som han ikke vilde give

Englene eller Overenglene », og at Paven «er Kongers og
Fyrsters Fader, Jordkredsens Styrer » og «Jesu Kristi Vikar ».

Mærk følgende katolske Erklæringer: «H\is jeg mødte en
Engel og en Præst, saa vilde jeg først bøje Knæ for Præsten
og derpaa for Engelen !» « Præsten indtager selve Frelserens

Plads», og <det er i Sandhed ikke for meget at sige. ;it Præ-
sterne i Betragtning af deres Embedes Højhed er saa mange
Guder». Se Side 126, 127.

2D
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Liguori skriver, stik imod 1 Tim. 2, 5, at den katolske

Præst er « Midler mellem Gud og Menneskene«, og at « en-

hver, der beder og venter at erholde Naade uden Marias

Forbøn, forsøger at flyve uden Vinger ». Ja han drister sig

endogsaa til at komme med følgende Udtalelse: «Hvo som
ikke paakalder dig, o Frue [Maria], vil aldrig komme til

Himlen, » skønt den hellige Skrift udtrykkelig siger, at «hver

den, som paakalder Herrens Navn, skal blive frelst*. Rom.

10, 13. Ifølge Herrens Ord (Ap. G. 4, 12) er der ikke Frelse

i noget andet Navn end Jesus; alligevel undser Liguori sig

ikke for at erklære: «Der er ingen, o helligste Maria, der

kan kende Gud uden ved dig, ingen, som kan blive frelst

eller forløst uden ved dig.» Se Side 127, 128.

Sammenligner man disse Udtryk med Dan. 8, 11: «Ja,

indtil Hærens Fyrste udstrakte det sin Magt og borttog fra

ham den stadige Tjeneste », ser man straks, hvor nøjagtigt

denne Profeti er blevet opfyldt. Den Tjeneste, der alene

tilhører Kristus i Himlen, har Pavedømmet forsøgt at fra-'

tage ham og flytte ned paa Jorden. Saaledes har den katol-

ske Kirke frataget Kristus «den stadige Tjeneste« og ned-

kastet «hans Helligdoms Bolig ».

Den Anskuelse, at det lille Horn i Dan. 8de Kap. skulde

være et Sindbillede paa Antiokus Epifanes, kommer ganske

i Strid med selve Profetien. Af 26 Konger, som regerede

i Syrien, var han den ottende, medens den Magt, det lille

Horn var et Symbol paa, skulde staa frem i « deres Herre-

dømmes sidste Tid». Desuden var Antiokus Epifanes' Rige

ubetydeligt i Sammenligning med Medien-Persien og Græ-

kenland. Det kan i Virkeligheden heller ikke siges om An-

tiokus, at han udvidede Kongeriget Syrien. Han maatte

endog lade sig foreskrive af Romerriget, og ved sin Død ef-

terlod han Syrien i en ynkelig Forfatning.

Hensigten med Synet er at vise, hvad der skal ske i den

allersidste Tid, og Skridt for Skridt fører Gabriel os fra den
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ene Begivenhed til den anden ned til den Tid, da Pavedøm-

met «uden Menneskehaand» skal « knuses*.

Hvad de 2300 Dage (omtalt i Dan. 8, 14, og som vi skal

betragte i det næste Foredrag) angaar, da siger Engelen,

henvendt til Daniel: «Og Synet om Aftenerne og Morge-

nerne, hvorom der er talt, er Sandhed; men luk du til for

Synet, thi det skal ske efter mange Dage. » Dan. 8, 26.

«Kom de forrige Ting fra gammel Tid i Hu; thi jeg

er Gud og ingen ydermere, ja, jeg er Gud, og ingen er som

jeg, jeg, som fra Begyndelsen kundgør Enden og fra for-

dums Tid de Ting, som end ikke er sket; jeg, som siger:

Mit Raad skal bestaa, og jeg vil gøre alt det, som mig be-

hager. » Es. 46, 9. 10.



PROFETISK TID.
ET SYN, DER SPÆNDER OVER ET TIDSRUM AF 2300 AAR.

DEREFTER hørte jeg en hellig, som talte, og en anden hellig

sagde til den, der talte: Paa hvor lang Tid gaar Synet om den

stadige Tjeneste og Overtrædelsen, der hringer Ødelæggelse, at

haade Helligdommen og Hæren skal hengives til at nedtrædes? Og han

sagde til mig: Indtil to Tusinde og tre Hundrede Aftener og Morgener,

saa skal Helligdommen faa sin Ret igen. s Dan. 8, 13. 14.

Her gengiver Daniel Samtalen mellem de to hellige an-

gaaende «den stadige Tjeneste* og « Helligdommen ». Sam-

talen drejer sig om Tid. «Paa hvor lang Tid gaar Synet?

»

spørges der, og der svares: « Indtil to Tusinde og tre Hun-

drede Aftener og Morgener, saa skal Helligdommen faa sin

Ret igen.»

I Dr. Clarkes Kommentar til Dan. 8, 14 læser vi:

«« Indtil to Tusinde og tre Hundrede Dage. » Selv om der bogstave-

lig skulde staa: «To Tusinde og tre Hundrede Aftener og Morgener,*

saa tror jeg dog, at der her ligesom paa andre Steder hos denne Profet

menes profetisk Dag og maa betegne saa mange Aar.»

Synet om de 2300 Aftener og Morgener forer os ned til

«Vredens sidste Tid», til « Endens bestemte Tid». Dan. 8,

19. Daniel havde faaet en udforlig Forklaring angaaende

Vædderen, Gedebukken og det lille Horn; men angaaende

de 2300 Aftener og Morgener fik han ingen Forklaring ud-

over, at det skulde «ske efter mange Dage». 26de Vers.

Hvorledes dette virkede paa Daniel, ses bedst af, hvad han

selv siger: Og jeg, Daniel, var aldeles afmægtig og syg i
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flere Dage; siden stod jeg op og udrettede Kongens Gerning;

og jeg var forfærdet over Synet, og der var ingen, som for-

stod det.» 27de Vers.

Det Syn, der forfærdede Daniel, maa have været « Synet

om Aftenerne og Morgenerne », som Engelen ikke forklarede;

den øvrige Del af Synet i det 8de Kap. havde han allerede

faaet en fyldestgørende Forklaring om.

«Der var ingen, som forstod det» (Synet). Herover blev

Daniel forfærdet. Dette viser bedre end noget andet, med
hvilken Interesse Daniel maa have omfattet de Sandheder,

Herren aabenbarede for ham. Han maatte have Klarhed an-

gaaende « Synet om Aftenerne og Morgenerne*. Overbevist

om, at Gud vilde hjælpe ham begyndte han at granske « Bø-

gerne« — den hellige Skrift. Hans Opmærksomhed hen-

ledtes paa de 70 Aar, som « skulde gaa hen over det øde-

lagte Jerusalem », og han fandt, at disse nærmede sig deres

Afslutning. Dan. 9, 2. Dette gav Anledning til, at han atter

paa en særlig Maade søgte Gud. Han siger: «Og jeg vendte

mit Ansigt til Gud Herren for at søge Bøn og ydmyge Be-

gæringer i Faste og Sæk og Aske.» 3dje Vers.

De følgende 16 Vers indeholder Daniels Bon, der vidner

om Ydmyghed, Alvor og en stærk Tro. Daniel slutter:

« Herre hør! Herre, forlad! Herre, giv Agt og gør det! tøv

ikke! for din Skyld, min Gud! thi dit Navn kaldes over din

Stad og over dit Folk.» 19de Vers. Gud hørte hans Bøn.

Hør, hvad han siger: «Da jeg endnu talte i Bønnen, da kom
den Mand, Gabriel, hvilken jeg havde set tilforn i et Syn,

da jeg var aldeles afmægtig, hen til mig ved Aftens Mad-

offers Tid.» 21de Vers.

Daniel betoner, at den Mand, der her aabenbarede sig

for ham, er den samme som den, der omtales i det 8de Kap.,

nemlig Gabriel. Idet Gabriel kommer hen til Daniel, siger

han: «Nu er jeg udgangen for at meddele dig Indsigt. Med
Begyndelsen af dine ydmyge Begæringer udgik et Ord, og

jeg er kommet for at kundgøre dig det, thi du er højlig el-
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sket; saa agt da paa Ordet og giv Agt paa Synet! » Dan.

9, 22. 23.

Gabriel begynder, hvor han i 8de Kap. sluttede — med
« Synet om Aftenerne og Morgenerne ». Dette er han nu kom-
met for at give Daniel Indsigt i. Dersom Engelen ikke hen-

viser til dette Syn, til hvilket henviser han da, naar han si-

ger: «Giv Agt paa Synet» (Dan. 9, 23) ! Daniel havde jo ikke

haft noget Syn, siden han havde det, der omtales i det 8de

Kap. Dér slutter Gabriel med « Synet om Aftenerne og Mor-

generne», og her begynder han med at henvise til «Synet».

Ingen uhildet kan læse det 8de og 9de Kap. og komme til

noget andet Resultat, end at Beretningen gælder eet og

samme Syn — de 2300 Aftener og Morgener.

De, der hævder at det lille Horn er Antiokus Epifanes,

søger at gøre gældende, at det var Antiokus, der borttog «den

stadige Tjeneste». At en saadan Teori gaar stik imod Daniels

saavel som Engelens Ord, har jeg allerede paavist. Det, jeg

imidlertid her ønsker at henlede Deres Opmærksomhed paa,

inden jeg gaar over til Gabriels Forklaring af de 2300 Af-

tener og Morgener, er Tiden, der kan være hengaaet mellem

Gabriels to Besøg hos Daniel, beskrevet henholdsvis i 8de

og 9de Kap. Her skal jeg henvise til, hvad Skolebestyrer

Erik Arnesen paa dette Punkt skriver i «Et Blik paa vor

Tich (her citeret efter 2. Udg.), Side 269:

« Synet i 8de Kap. blev givet Daniel i Kong Belsazars tredje Re-

geringsaar, altsaa i 538 f. Kr., medens det, som berettes i 9de Kap.,

indtraf i Kong Darius' første Aar. Det var længe en almindelig Op-

fattelse, at Belsazar var den samme Konge, som i Historien kaldes for

Nabonadius. Nabonadius regerede imidlertid i 17 Aar, og hvis Synet

i Dan. 8 blev givet i denne Konges tredje Aar, saa maatte der være

hengaaet ca. 15 Aar mellem de to Besøg, som Gabriel aflagde bos Da-

niel. Under saadanne Forbold kunde det visselig blive et Spørgsmaal,

om Gabriel nu genoptager netop det samme Emne, som han slap for

15 Aar siden, og enkelte bar derfor villet hævde, at det, Engelen talte

om i 9de Kap., ikke stod i nogen direkte Forbindelse med Synet i 8de

Kap. Hertil er blot at sige, at hvis Engelen ikke ved dette sit andet

Besøg begynder, hvor han blev afbrudt ved første Besøg, og nu fuld-
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ender, hvad han da maatte undlade, saa findes der ikke i hele den

hellige Skrift noget, som kan give os et fast og paalideligt Udgangs-

punkt, hvorfra de 2300 Aar skal regnes. Vi er da fuldstændig pris-

givet de mange Forestillinger og den Sky af Formodninger og mod-

stridende Meninger, som under saadanne Forhold vil være den sikre

Følge. En saadan Tanke er imidlertid paa Forhaand umulig; thi saa

blev Profetien Mørke i Stedet for Lys.

Nyere arkæologiske Forskninger har til Vished godtgjort, at de

to nævnte Navne ikke betegner een og samme Person, men at Naho-

nadius var Belsazars Fader*) og havde gjort sin Søn til Medregent,

saaledes at Belsazars tredje Regeringsaar, der var det Aar Babylon blev

indtaget (under Nahonadius' Fraværelse), altsaa bliver det Aar, da

Belsazar af Babylon blev afløst af Darius af Medien. Belsazars tredje

Aar falder saaledes sammen med Darius' første Aar, nemlig 538 f. Kr.

Men deraf følger, at der kun kan være hengaaet en kort Tid, maaske

nogle faa Uger eller højst nogle Maaneder, mellem de to Besøg, som

Engelen aflagde hos Daniel.*

Med de Ord: < Saa agt da paa Ordet og giv Agt paa Sy-

net! » gaar Gabriel straks over til at forklare den interessante

Tidsregning, vi her har foran os, og som fører os ned til

«Vredens sidste Tid». Han siger: «Sytti Uger er afmaalt

over dit Folk og over din hellige Stad til at indelukke Fra-

faldet og til at forsegle Synder og til at dække over Misger-

ning og til at bringe en evig Retfærdighed og til at besegle

Syn og Profet og til at salve et Allerhelligste. Og du skal vide

og forstaa: Fra den Tid, Ordet udgaar om at genoprette og

om at ombygge Jerusalem, indtil en Salvet, en Fyrste, er der

syv Uger og to og seksti Uger; det skal igen bringes i Stand

og opbygges med Gade og Grav, men under Tidernes Træng-

sel. » Dan. 9, 24. 25. — Norsk Oversættelse, 1897.

«Sytti Uger er afmaalt over dit Folk og over din hellige

Stad. ...» Udtrykket « afmaalt » viser yderligere, at Tolk-

ningen gælder de 2300 Aftener og Morgener. I den danske

Oversættelse læses det «bestemt». De 70 Uger er altsaa «be-

*) Man har fundet en Inskription efter Nahonadius, hvori denne

taler om Belsazar som «min ældste Søn, mit Legems Afkom,. - Se

.Records of the PasU, ældre Række, 2. Bind, Side 145—148.
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stemt », «afmaalt» eller, som det ogsaa læses, «afskaaret»

fra de 2300 Dage. De 70 Uger betegner 490 profetiske Dage
eller 490 virkelige Aar. De 2300 Aftener og Morgener be-

tegner 2300 profetiske Dage eller lige saa mange Aar. Ud-

trykket Aften og Morgen » betegner en Dag. 1 Mos. 1ste

Kap.: < Og der blev Aften, og der blev Morgen første Dag»
osv. 5te, 8de, 13de, 19de, 23de og 31te Vers.

Angaaende de 70 Uger læser vi i Kalkars Oversættelse

med Anmærkninger:

«Ved Uger betegnes her ikke Uger af Dage, men af Aar, saa at

de 70 Uger udgør et Tidsrum af 490 Aar. At disse 70 Uger i det føl-

gende omtales som delt i 7 og 62 og 1 Uge, ligesom Tidsangivelsen i

7de Kap. 25de Vers, svarer til Fremstillingens højtidelige Form.»

Dr. Clarkes Kommentar til Dan. 9, 24 lyder saaledes:

««Der er 70 Uger bestemt.» Jøderne havde Sabbats-Aar (3 Mos.

25,8), hvorved deres Aar blev inddelt i Aars-Uger ligesom i denne vig-

tige Profeti, hver Uge bestaaende af syv Aar. De 70 Uger, som her om-
tales, udgør saaledes 490 Aar.»

De 490 Aar deles i tre Dele: 7 Uger (49 Aar), 62 Uger

(434 Aar) og 1 Uge (7 Aar). I dette Tidsrum skulde ifølge

Engelens Forklaring følgende vigtige Begivenheder finde

Sted: 1) Jerusalem skulde genopbygges, 2) «en Salvet » eller

«en Fyrste » skulde staa frem for at (befæste en Pagt med de

mange » og 3) « Slagtoffer og Madoffer » skulde « ophøre ».

Spørgsmaalet bliver da: Naar begynder de 70 Uger eller

de 490 Aar? Engelen svarer: «Og du skal vide og forstaa:

Fra den Tid, Ordet udgaar om at genoprette og om at om-

bygge Jerusalem, indtil en Salvet, en Fyrste, er der syv Uger

og to og seksti Uger.» Dan. 9, 25. I Lindbergs Oversættelse

gengives dette Vers saaledes: «Og du maa vide og forstaa,

at fra den Tid, Befaling udgaar om at føre tilbage og bygge

Jerusalem, indtil Fyrsten Messias, er der 7 Uger og 62 Uger.»

Altsaa 483 Aar.

Den Salvede, der henvises til i det 25de Vers, er, som

Lindberg oversætter det, Messias. Den samme Forklaring



Artaxerxes lader Jøderne rejse
tilbage for at genopbygge Jeru-
salem, Aar 457 f. Kr.

„Fra <len Tid, ()nl<-i udgaar <>m <u genop-
rette <></ om m bygge Jerusalem, indtil en

Salvet, en Fyrste, er </</• syv Uger og fo og
seksti Uger". Dan. 9, 25.
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er vedføjet i den norske Oversættelse. Gabriel bestemmer

saaledes ikke alene Udgangspunktet for de 490 Aar, men
giver os bestemte Holdepunkter, for at vi kan have noget

bestemt at rette os efter. Hvad Udgangspunktet angaar, da

skal vi regne «fra den Tid, Ordet udgaar om at genoprette

og om at bygge Jerusalem*. Der udgik tre Befalinger an-

gaaende Jødernes Tilbagevenden fra det babyloniske Fan-

genskab. Disse blev udstedt henholdsvis af Kyrus, Darius

og Artaxerxes i Aarene 536, 519 og 457 f. Kr. Esra 1ste,

6le og 7de Kap.

Kyrus gav Befaling om «at bygge Herrens Hus» —
Templet — og Darius stadfæstede denne Befaling. Esra 1,

2. 3. 5; 5, 3—10. Men ifølge Gabriels Forklaring skal de 70

Uger regnes «fra den Tid, Ordet udgaar om at genoprette

og om at bygge Jerusalem«. Kyrus' og Darius' Paabud

opfylder saaledes ikke helt Profetiens Ord. Det gør der-

imod Artaxerxes' Befaling; den tog ikke alene Sigte paa

Templets Genoprettelse, men ogsaa paa at give Jerusalem et

ordnet Statsstyre. Esra faar af Artaxerxes Fuldmagt til at

paalægge Folket «Skat» og tage «Told» og til at beskikke

« Dommere og Lovkyndige, at de maa dømme over alt Fol-

ket* (Esra 7, 24. 25) ; senere hen faar Nehemias Tilladelse

til at rejse op og genoprette og ombygge Jerusalem. Neh.

lste og 2det Kap. Artaxerxes indsætter siden Nehemias som

«Landshøvding i Judas Land». Neh. 5, 14. Vi maa derfor

vælge Aaret 457 f. Kr. som Udgangspunkt for de 70 Uger.

Gabriel deler de 70 Uger i 7, 62 og 1 Uge. De syv Uger

(49 Aar) skulde medgaa til Jerusalems Genrejsning, og si-

den skulde der hengaa yderligere 62 Uger (434 Aar) til Kri-

sti Daab, ved hvilken Lejlighed han blev salvet «med den

Helligaand og Kraft».

Ifølge Luk. 3, 21—23 var Jesus ca. 30 Aar gammel, da

han blev døbt — i Aaret 27 ef. Kr. Som bekendt begynder

den kristelige Tidsregning først fra et Tidspunkt, der ligger

nogle faa Aar paa denne Side Jesu Fødselsaar. Jesus er i
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Virkeligheden født 3—4 Aar tidligere end angivet i vor Tids-

regning. Men dette indvirker selvfølgelig ikke paa den pro-

fetiske Tidsregning. Resultatet maa nødvendigvis blive det

samme, hvad enten vi tager 3—4 Aar paa denne eller den

anden Side af Kristi Fødselsaar, blot vi ikke tager dem med
to Gange, hvad vi altsaa ikke gør.

De 7 + 62 Uger eller 483 Aar fører os ned til netop det

Aar (27), da Kristus blev døbt. Al Tvivl om, hvorvidt vi bør

benytte Aar 457 f. Kr. som Udgangspunkt for de 490 Aar,

er sanledes fjernet.

Saa kommer vi til den sidste Uge af de 70. Om denne

siger Gabriel: «Og han skal befæste en Pagt med de mange

i den ene Uge; og i den havle Uge skal han bringe Slagt-

offer og Madoffer til at ophøre. ...» Dan. 9, 27. Ogsaa her

mærker man Profetiens Nøjagtighed; Kristi Virksomhed

strækker sig netop over 372 Aar, eller
1

j2 Uge profetisk Tid.

I denne Tid bekræftede han den nye Pagt «med de mange »,

og ved sin Død naglede han Skyggeloven til Korset. «Og se,

Forhænget i Templet splittedes i to Stykker, fra øverst ind-

til nederst, og Jorden skjalv, og Klipperne revnede. » Matt.

27, 51. Det kan saaledes med Rette siges, at han bragte

« Slagtoffer og Madoffer til at ophøre ».

Biskop Jacques B. Bossuet (fransk gejstlig) skriver i

Værket < A Universal History?>, Side 96:

«I Tiberius' 15de Aar optræder Johannes den Døber. Jesus Kristus

modtager Daab af denne guddommelige Budbærer, den evige Fader

anerkender sin højt elskede Søn ved en Stemme fra Himlen. Den Hel-

ligaand stiger ned over Frelseren i en Dues uskyldige Skikkelse, hele

Treenigheden aabenbares. Paa dette Tidspunkt, ved Begyndelsen af

Daniels 70de Uge, begynder Jesu Kristi Prædiken. Denne sidste Uge

var den vigtigste, den mest fremhævede. Daniel havde adskilt den fra

da øvrige som den Uge, hvori Pagten skulde stadfæstes, og i hvis Midte

de gamle Ofringer skulde miste deres Betydning. Vi kan kalde den

Mysteriernes Uge. I Løbet af den opretter Jesus sin Mission og stad-

fæster sin Lære ved utallige Mirakler og senere ved sin Død. Dette

skete i hans Virsomheds 4de Aar, som ogsaa var det 4de Aar af Daniels
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sidste Uge; og paa denne Maade finder man, at den store Uge nøjagtig

bliver halveret ved vor Frelsers Lidelse.

»

3V 2 Aar lagt til Aar 27 fører os ned til Aar 30V 2 ,
det

Aar, da Jesus blev korsfæstet. Lægger man saa 3
1
/. — den

anden halve Uge, som er tilbage af de 70 Uger, som Engelen

Det revnede Forhæng. Oq se Forhænget i Templet splittedes

1 to Stykker, fra øverst indtil nederst.-
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siger er «afmaalt» eller « bestemt* for Daniels Folk (Jøderne

som en Nation) — til 30V2 , faar vi 34. Det vil sige, at de

70 Uger eller 490 Aar fører os ned til Aar 34 ef. Kr. Fra

den Tid skulde Evangeliet forkyndes for Hedningerne.

I Aaret 34 ef. Kr. blev Stefanus stenet, og kort Tid der-

efter valgte Herren Paulus til Hedningernes Apostel. Ap.

G. 9, 15. Senere hen bemærker Paulus og Barnabas i deres

Tale til Jøderne: «Det var nødvendigt, at Guds Ord først

skulde tales til eder; men efterdi I støder det fra eder og

ikke agter eder selv værdige til det evige Liv, se, saa vender

vi os til Hedningerne. » Ap. G. 13, 46.

Som allerede bemærket er de 490 Aar «afmaalt» fra

de 2300 Aar, og trækker vi 490 fra 2300, bliver der 1810

tilbage, cg da de 490 Aar sluttede i Aar 34 ef. Kr., har man
blot at lægge 1810 til 34 for at finde Afslutningen paa de

2300 Aar. 1810 + 34 giver 1844. Med andre Ord, de 2300

Aar fører os ned til Aar 1844 ef. Kr. — til « Endens Tid» og

« Vredens sidste Tid». Udtrykket «Vredens sidste Tid» er

visselig meget betegnende for vor Tid.

Vi kommer nu tilbage til Engelens Ord i vor Tekst:

«Og han sagde til mig: Indtil to Tusinde og tre Hundrede

Aftener og Morgener, saa skal Helligdommen faa sin Ret

igen.» Dan. 8, 14. Den Helligdom, Engelen her henviser til,

kan ikke være den jordiske Helligdom med det gamle Offer-

system, der blev afskaffet ved Korset Aar 31. Det maa være

den Helligdom, som den jordiske var et Forbillede paa.

Det skal jeg nu kortelig paavise.

Fordum befalede Gud Moses at bygge en Helligdom.

2 Mos. 25, 8. Men den var kun en Efterligning af den him-

melske Helligdom. Nogle faa Skriftsteder vil stadfæste dette.

Vi læser: «Men Hovedpunktet ved det, hvorom her tales,

er dette: vi har en saadan Ypperstepræst, der har taget Sæde

paa højre Side af Majestætens Trone i Himlene som Tjener

ved Helligdommen og det sande Tabernakel, hvilket Herren

har oprejst, og ikke et Menneske. Thi hver Ypperstepræst
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irsdsættes til at frembære Gaver og Slagtofre; derfor er det

nødvendigt, at ogsaa denne maa have noget at frembære.

Dersom han nu var paa Jorden, da var han ikke engang

Præst, efterdi der her er dem, som frembærer Gaverne efter

Loven; hvilke jo tjene ved en Afbildning og Skygge af det

himmelske, saaledes som det blev Moses betydet af Gud, da

han skulde indrette Tabernakelet: «Se til, sagde han, at du

gør alting efter det Forbillede, der blev vist dig paa Bjer-

get. »» Heb. 8, 1—5.

Heraf ses det tydeligt, at der er en Helligdom i Himlen,

hvor Kristus gør Tjeneste som Præst og Ypperstepræst.

Og her foregaar «den stadige Tjeneste«, som Pavedømmet

har søgt at borttage. I den jordiske Helligdom kunde Kri-

stus, der hørte til Juda Stamme, derimod ikke være Præst

eller Ypperstepræst; thi ifølge Skyggeloven skulde Præsterne

nedstamme fra Arons Hus — Levi Stamme.

I Heb. 9de Kap. skildrer den inspirerede Forfatter For-

holdet mellem den jordiske og den himmelske Helligdom.

«Vel havde ogsaa den første Pagt Forskrifter for Gudstje-

nesten og en jordisk Helligdom. » 1ste Vers. Han beskriver

baade Tabernakelet og de hellige Redskaber, og han omtaler

Forskellen mellem de to Afdelinger, det hellige og det al-

lerhelligste. Under Tjenesten i den jordiske Helligdom

var Vejen til den himmelske spærret. Een Gang om Aaret

ofrede Ypperstepræsten i det allerhelligste «for sig selv og

Folkets Forseelser, hvorved den Helligaand giver til Kende,

at Vejen til Helligdommen endnu ikke er blevet aabenbar,

saa længe det forreste Telt endnu staar, hvilket jo er et Sind-

billede indtil den nærværende Tid. . . . Men da Kristus kom

som Ypperstepræst for de kommende Goder, gik han igen-

nem det større og fuldkomnere Telt, som ikke er gjort med

Hænder, det er: som ikke er af denne Skabning, og gik ikke

heller med Blod af Bukke eller Kalve, men med sit eget

Blod een Gang for alle ind i Helligdommen og vandt en evig

Forløsning.» 7de—12te Vers.
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Den jordiske Helligdom (Tjenesten indbefattet! var alt-

saa et Forbillede paa den himmelske. Der er dog den store

Forskel, at medens Tjenesten i den jordiske Helligdom var

ufnidkommen, er Tjenesten i den himmelske fuldkommen.

Det eneste fuldkomne i den jordiske Helligdom var de ti

Bud, som laa i Arken i det allerhelligste. 5 Mos, 10,5: Sal.

19,8.

Johannes saa Kristus midt imellem de syv Lysestager

(Aab. 1, 12. 13) og ligeledes Rogalteret og Guldrogelsekarrene.

Aab. 8, 3. 4. Han fik ogsaa Øje paa Pagtens Ark. Og Guds

Tempel i Himlen blev aabnet, og hans Pagts Ark kom til

Syne i hans Tempel. ... Aab. 11, 19. Her foregaar nu den

stadige Tjeneste*.

Der kan ikke være Tvivl om, hvilken Helligdom Enge-

len henviser til i Dan. 8, 14. Det maa være den, hvori Jesus

nu tjener som Ypperstepræst — altsaa den himmelske.

Denne Helligdom skulde faa sin Ret igen» ved Slutningen

af de 2300 Aar, der endte i 1844. Udtrykket faa sin Ret

igen» læses i nogle Oversættelser, som f. Eks. Kalkars og

Lindbergs, retfærdiggøres . I den engelske og den franske

Oversættelse staar der renses* — <be cleansed»; < sera

purifié». Dan. 8, 14.

Gaar man tilbage til Forbilledet — Tjenesten i den jor-

diske Helligdom — faar man straks Øje paa noget, der sva-

rer til det, der ifølge Gabriels Ord nu finder Sted i Himlen.

Medens Præsterne daglig forrettede Tjenesten i den første

Afdeling, som kaldtes det hellige, fandt Tjenesten i det aller-

helligste kun Sted een Gang om Aaret — paa Forsonings-

dagen. Den kaldtes saaledes, fordi Ypperstepræsten paa den

Dag skulde «gøre Forligelse for Helligdommen og rense den

fra Israels Børns Urenheder og fra deres Overtrædelser i

alle deres Synder. 3 Mos. 16, 15. 16. Paa den store For-

soningsdag, der altid faldt paa den tiende Dag i den sy-

vende Maaned», skulde den jordiske Helligdom renses*,

retfærdiggøres . faa sin Ret igen : Ypperstepræsten tog af
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Offerdyrets Blod og stænkede det over og foran Naadesto-

len, som stod «oven paa Arken », hvori Pagtens Tavler, de

ti Bud, laa.

Billedligt talt var Folkets Synder daglig blevet ført ind

i Helligdommen ved Offerdyrets Blod; men i Virkeligheden

eksisterede de jo ikke i Helligdommen, og desuden kunde

disse Ofre slet ikke borttage Synden. «Thi det er umuligt,

at Blod af Tyre og Bukke kan borttage Synder. » Heb. 10, 4.

Det var kun en Skygge og et Forbillede af den sande Hellig-

dom i Himlen. Heb. 8,5; 9,9. 10. Udført i Tro paa Kristus

havde det dog sin store Betydning, idet det pegede hen til

«det Guds Lam, som bærer Verdens Synd». Joh. 1, 29.

Kristus er jo «vort Paaskelam ». 1 Kor. 5, 7.

Ligesom Folkets Synder billedligt ved Offerdyrets Blod

blev ført ind i den jordiske Helligdom, saaledes føres vore

Synder i den nye Pagt ved Jesu Blod ind i den himmelske

Helligdom. Vore Bønner stiger op for Naadens Trone, og

vore Handlinger optegnes i Bøgerne. Aab. 5, 8; 8,3.4; Mal.

3, 16; Aab. 20, 12. Profeten siger, at «der blev skrevet for

hans Ansigt en Ihukommelsesbog om dem, som frygter Her-

ren og tænker paa hans Navn», og Johannes henviser til

« Livets Bog» saavel som til « Bøgerne ».

Den store Forsoningsdag i den gamle Pagt møder saa-

ledes Modbilledet i den nye derved, at Jesus som den fuld-

komne Ypperstepræst i den fuldkomne Tjeneste i den fuld-

komne Helligdom een Gang ved «Endens Tid» bortskaffer

alle de Synder, der gennem Syndbekendelse er blevet ført

ind i den himmelske Helligdom. De jordiske Præster maatte

ofre daglig og aarlig, men det gør Kristus ikke; «thi dette

gjorde han een Gang for alle, da han ofrede sig selv». Heb.

7, 27. Af samme Grund skal den himmelske Helligdom kun

renses een Gang, men «ved bedre Ofre end disse ». Det var

nødvendigt, «at Afbildningerne af de himmelske Ting skulde

renses herved [ved Offerdyrenes Blod], men selve de him-

melske Ting ved bedre Ofre end disse*. Heb. 9, 23.

21
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Under den gamle Husholdning var den store Forsonings-

dag en højtidelig Dag, Og selv om Synderne allerede var

blevet «dem forladt» (3 Mos. 4, 20; 5,16), skulde de paa

denne Dag fjernes fra Helligdommen. Vi læser: «Thi den

er Forligelsens Dag, til at gøre Forligelse for eder for Her-

ren, eders Guds Ansigt. Thi hver Sjæl, som ikke ydmyger
sig paa den samme Dag, den skal udryddes fra sit Folk.»

3 Mos. 23, 28. 29.

Forsoningsdagen var en Afgørelsens Dag for Israel. De,

der i Aarets Løb var døde, fik selvfølgelig deres Synders

Renselse, for saa vidt de i deres Liv havde staaet i et levende

Samfund med Gud; men Helligdommen blev den Dag ren-

set «fra Israels Børns Urenheder og fra deres Overtrædelser

i alle deres Synder». 3 Mos. 16, 16. Den iblandt de levende,

som ikke paa den Dag ydmygede sig, skulde « udryddes fra

sit Folk». Det var en Prøve eller en undersøgende Dom,
der paa den Dag foretoges inden for Israel, og noget lig-

nende skal ifølge Gabriels Ord til Daniel finde Sted ved Slut-

ningen af de 2300 Aar. I et tidligere Foredrag (se Side 135)

har jeg allerede paavist, at en Dom som den her omtalte

nødvendigvis maa gaa forud for Kristi Genkomst.

Angaaende « Vredens sidste Tid» bemærker Johannes:

«Og Folkeslagene vrededes, og din Vrede kom og Tiden til,

at de døde skal dømmes, og til at give Lønnen til dine Tje-

nere, Profeterne, og de hellige og dem, som frygter dit Navn,

de smaa og de store, og til at ødelægge dem, som lægger

Jorden øde. Og Guds Tempel i Himlen blev aabnet, og hans

Pagts Ark kom til Syne i hans Tempel, og der kom Lyn og

Røster og Tordener og Jordskælv og stærk Hagl.» Aab. 11,

18. 19. Ifølge dette vil vor Opmærksomhed blive henledt paa

«Guds Tempel i Himlen » og paa «hans Pagts Ark», en kort

Tid før de syv sidste Plager udgydes paa Jorden.

Som vi har set, har den katolske Kirke forandret de ti

Bud og indført Søndagen som Hviledag i Stedet for Her-

rens Sabbat, den syvende Dag, og hele Kristenheden har
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fulgt i dette Spor. Men ved Slutningen af de 2300 Aar (i

1844) skal « Helligdommen faa sin Ret igen». Da bliver Her-

rens Menigheds Opmærksomhed henledt paa den himmel-

ske Helligdom og paa Pagtens Ark. I Pagtens Ark ligger

Originalen til de ti Bud, som Herren forkyndte med sin

egen Røst, og som han skrev med sin egen Finger. Det er

denne Lov, Pavedømmet har søgt at forandre, der nu atter

kommer til Syne, førend Afslutningsværket i Himlen finder

Sted. Samtidig lader Herren et særligt Budskab udgaa til

alle Folk: « Frygt Gud og giv ham Ære; thi hans Doms
Time er kommet. » Aab. 14, 6. 7.

Siden 1844 har den højtidelige Handling, som den store

Forsoningsdag var et Forbillede paa, gaaet for sig i Himlen.

Hvilken alvorsfuld Tanke!

Omkring Aar 1844 begyndte en Del oprigtige Kristne

at granske Spørgsmaalet om den himmelske Helligdom. De-

res Opmærksomhed blev henledt paa Templet i Himlen og

paa Pagtens Ark, og samme Aar — i Marts Maaned — be-

gyndte ca. 40 Personer at holde Herrens Sabbat i Stedet for

Søndagen. Her har vi Oprindelsen til det Samfund, der nu

er kendt under Navnet « Syvende-Dags Adventister«. De kal-

des Syvende-Dags Adventister, fordi de tror paa Kristi snare

Genkomst, og fordi de helligholder Herrens Sabbat, den sy-

vende Dag. Syvende-Dags Adventister findes nu i alle Lande

og i alle Verdensdele og udfører en omfattende Virksomhed,

ikke mindst i de hedenske Lande. Og ligesom det Budskab,

Døberen Johannes forkyndte for ca. 1900 Aar siden, var byg-

get paa det profetiske Ord, saaledes hviler ogsaa dette Bud-

skab paa bestemte Profetier. De, der forkynder det, gør det

i Kraft af de guddommelige Forudsigelser, og fordi Gud har

kaldet dem til at forkynde et særligt Budskab. Men ligesom

Menneskene fordum forkastede Johannes' Budskub, saaledes

vil Menneskene paa vor Tid forkaste dette Hudskal).

Om det Folk, der forkynder det trefoldige Budskab,

staar der: «Her gælder det de helliges Udholdenhed, de, som
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bevarer Guds Bud og Troen paa Jesus. » Aab. 14, 12. Kan
dette siges om os? Har vi «de helliges Udholdenhed«, og

elsker vi «Guds Bud»? Har vi < Troen paa Jesus »?

Den underfulde Profeti, vi her har betragtet, gaar i Op-

fyldelse lige for vore Øjne. Helligdommen har faaet sin Ret,

og Herrens « Pagts Ark» er kommet < til Syne i hans Tempel ».

I dette Tempel tjener Jesus som vor Ypperstepræst, og hvis

vi ydmyger os og vandrer i det Lys, han lader skinne paa

vor Vej, vil han rense os fra al Synd og samle os med sine

udvalgte.

«Den, som sejrer, han skal saaledes iføres hvide Klæder,

og jeg vil ikke udslette hans Navn af Livets Bog, og jeg vil

bekende hans Navn for min Fader og for hans Engle.*

Aab. 3, 5.



ELIAS OG HERRENS DAG.
EN SAMMENLIGNING MELLEM ELIAS' TID OG VOR.

SE,
JEG sender eder Elias, Profeten, førend Herrens Dag kommer,

den store og den forfærdelige. Og han skal vende Fædrenes Hjerte

til Bornene, og Børnenes Hjerte til deres Fædre, at jeg ikke skal

komme og slaa Landet med Band.» Mal. 4, 5. 6.

Profeten Elias for levende til Himlen. 2 Kong. 2, 11.

For saa vidt kunde han jo vende tilbage, naar som helst det

behagede Herren. Og selv om han var død, kunde Herren

oprejse ham; «thi intet vil være umuligt for Gud». Ved en

nærmere Undersøgelse viser det sig imidlertid, at Udtryk-

ket « Elias » her er brugt for at betegne Elias' Aand og Kraft

og ikke Elias i egen Person.

Elias var en mærkelig Mand. Pludselig og ubemærket

fremstiller han sig for Kong Akab for at forkynde ham
Herrens Dom. «Og Thisbiteren Elias, en af dem, som boede

i Gilead, sagde til Akab: Saa vist som Herren, Israels Gud,

lever, for hvis Ansigt jeg staar, skal der hverken komme
Dug eller Regn i disse Aar, uden efter mit Ord.x 1 Kong.

17,1.

Hvilken stærk Tro maa Elias ikke have haft, at han

kunde sige til Kongen, at der hverken skulde komme Dug

eller Regn uden efter hans Ord! Som han gik igennem de

frugtbare Dale og saa de rindende Strømme, hviskede Fri-

steren maaske til ham: «Er det muligt, at din Profeti kan

gaa i Opfyldelse? Mon du ikke alligevel har taget fejl?»
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Men Elias vaklede ikke; Guds Ord er den Klippegrund, hvor-

paa hans Profeti hviler.

Elias, hvem den ugudelige Jesabel efterstræber, har in-

tet Skjulested, men Herren anviser ham et. «Og Herrens

Ord skete til ham og sagde: Gaa herfra og vend dig imod

Østen og skjul dig ved Bækken Krith, som er lige over for

Jordanen. Og det skal ske, at du skal drikke af Bækken, og

jeg har budet Ravnene, at de skal forsørge dig der. Og han

gik og gjorde efter Herrens Ord, og gik og blev ved Bækken

Krith, som er lige over for Jordanen. Og Ravnene bragte

ham Brød og Kød om Morgenen, og Brød og Kød om Af-

tenen, og han drak af Bækken. » 1 Kong. 17, 2—6.

Omsider bliver Bækken Krith tør. «Da skete Herrens

Ord til ham og sagde: Staa op og gaa til Sarepta, som er

ved Sidon, og bliv der; se, jeg har budet der en Enke, at hun

skal forsørge dig.» 8de og 9de Vers. Elias adlyder og gaar

til Sarepta, hvor han møder en Enke, som sanker Brænde.

Da han bad hende om en Drik Vand og et Stykke Brød, sva-

rede hun: «Saa vist som Herren din Gud lever, jeg har ikke

en Kage, kun en Haandfuld Mel i en Krukke, og lidt Olie

i et Krus; og se, jeg sanker en Par Stykker Brænde og gaar

ind og vil lave det til mig og til min Søn, at vi maa æde det

og dø.» 10de—12te Vers. Menneskeligt set saa det unægte-

lig underligt ud, at Profeten skulde henvende sig til denne

fattige Enke og bede om Brød.

Med den samme sikre Overbevisning, hvormed Elias

talte til Kongen om Guds Straffedom, taler han nu til Enken

om Guds Velsignelser. « Frygt ikke», siger han, «lav mig

først en lille Kage . . ., siden skal du lave dig og din Søn

noget. » Hvilken Prøve! Denne fattige Enke har kun Mel og

Olie til to Kager, og nu forlanger Profeten oven i Købet, at

hun skal give ham den første! Men Elias begrunder sine

Ord: «Thi saa siger Herren, Israels Gud: Melet i Krukken

skal ikke fortæres, og Oliekruset skal ikke blive tomt, ind-

til den Dag, at Herren skal give Regn over Jorderige. » Neppe
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har Elias fortalt Kvinden, at Velsignelse beror paa dette, før

hun adlyder, og hvad sker? «0g hun aad, ja han og hun og

hendes Hus i en god Tid.» « Melet i Krukken blev ikke for-

tæret, og Oliekruset blev ikke tomt, efter Herrens Ord, som

han talte ved Elias. » 13de—16de Vers.

Men hvorfor sendte Herren Elias til en Enke? Var det,

for at han skulde blive hende til Byrde? Jesus siger: «Men

jeg siger eder i Sandhed: Der var mange Enker i Israel i

Elias' Dage, da Himlen var lukket i tre Aar og seks Maane-

der, den Gang der var en stor Hunger i hele Landet; og til

ingen af dem blev Elias sendt uden til Sarepta ved Sidon

til en Enke.» Luk. 4, 25. 26. Paa Elias' Tid var der kun een

Enke i Israel, hvis Tro var saa stærk, at hun paa Herrens

Ord turde give det sidste, hun ejede. Der var mange fattige

Enker i Israel paa den Tid, og det er meget muligt, at mange

af dem omkom; men ved sin Tro frelste denne sin Søns og

sit eget Liv,

Elias havde en stærk Tro og besad en fast Karakter.

Hans Gudsforhold var inderligt, hans Gudsdyrkelse ægte.

Han levede et helligt Liv, og ligesom Enok gik han herfra

uden at smage Døden.

Elias og Baals Profeter.

Paa Elias' Tid var den sande Gudsdyrkelse i Israel

blandet med Tilbedelsen af «Astarte» og «Baal» — en Slags

Soltilbedelse. Man « gjorde Røgelse for Baal, for Solen og

for Maanen og for Himmeltegnene og for al Himlens Hær».

Se 2 Kong. 23de Kap. Dette Uvæsen forsøgte Elias at be-

kæmpe, men tilsyneladende forgæves. Baals og Astartes

Præster havde en næsten uimodstaaelig Indflydelse over Fol-

ket. Men Torken gjorde sin Virkning og godtgjorde til fulde,

at hverken Baal eller Astarte kunde skaffe Regn, og Folket

begyndte at vakle. Det store Opgør nærmede sig.

Elias møder Akab, der tiltaler ham paa følgende Maade:

«Er det dig, som forstyrrer Israel? » Elias svarer: «Ikke
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jeg har forstyrret Israel, men du og din Faders Hus, idet I

forlod Herrens Bud, og du vandrede efter Baalerne. » 1 Kong.

18, 17. 18. Derpaa henstiller Elias til Akab, at han sammen-

kalder Israel til et Møde paa « Karmels Bjerg, samt de 450

Baals Profeter og de 400 Astartes Profeter, som æder af Je-

sabels Bord». 19de Vers.

Akab tager Elias paa Ordet og sammenkalder til et saa-

dant Møde. Folket strømmede til Karmels Bjerg, og Spæn-

dingen var stor. Afgørelsens Dag var jo kommet; men hvem

skulde gaa af med Sejren — Baals og Astartes Præster eller

Elias? Ved Mødets Begyndelse staar Elias frem og spørger

Folket: «Hvor længe vil I halte til begge Sider? Dersom

Herren er Gud, da vandre efter ham, men dersom Baal er

det, saa vandre efter ham! Men Folket svarede ham ikke

et Ord.» 18de—21de Vers.

Folket haltede den Gang, og vi staar i Fare for at gøre

det samme. Som deres Gudsdyrkelse var en Blanding af

Sandhed og Vildfarelse, saaledes er vor Tids Kristendom en

Blanding af Guds Ord og Menneskelære — af Sandhed og

«Fabler» (2 Tim. 4, 1—4). Den har vel « Gudfrygtigheds

Skin, men har fornægtet dens Kraft». 2 Tim. 3, 1—5. Af

den Grund sender Herren et lignende Budskab som det, der

lød paa Karmels Bjerg; og som Folket den Gang maatte

træffe sit Valg, saaledes maa vi nu træffe vort. Vi kan

ikke tjene to Herrer. Matt. 6, 24.

Elias' Ord: «Hvor længe vil I halte til begge Sider?

»

gjorde et dybt Indtryk paa Folket, der stod tavse. Præsterne

sagde heller ingenting. Og hvad skulde de vel sige? Elias

havde truffet Sømmet paa Hovedet. Hans Ord var faa, men

rammende. « Dersom Herren er Gud, da vandre efter ham,

men dersom Baal er det, saa vandre efter ham!» Hvem
kunde nægte, at Elias havde Ret? «Da sagde Elias til Fol-

ket: Jeg er ene tilbage som Herrens Profet; men Baals Pro-

feter er 450 Mænd.» 1 Kong. 18, 22. Derpaa foreslaar han,

at Præsterne og han skal ofre henholdsvis til Baal og Her-



ELIAS OG HERRENS DAG 329
OCOOOOOOOOOOO<XXX>DæOOO«XXX)OOOOC>OC»^

ren, og at «den Gud, som svarer ved Ilden, han er Gud; og

alt Folket svarede og sagde: Det Ord er godt». 23de og

24de Vers.

«Og Elias sagde til Baals Profeter: Udvælg eder den

ene Okse og lav den først til, thi I er de mange, og kald paa

eders Guds Navn, men læg ikke Ild dertil! Og de tog Oksen,

som han gav dem, og lavede den til og kaldte paa Baals

Navn, fra Morgenen og indtil Middagen, og sagde: O Baal!

bønhør os! Men der var ingen Bøst og ej nogen, som svarede;

og de gik haltende om Alteret, som man havde opført.

»

25de og 26de Vers.

Det var Elias' Hensigt at afsløre disse Præster i Kon-

gens og hele Folkets Paasyn; men han vilde gøre det paa en

saadan Maade, at al Sympati for Præsterne blev ryddet af

Vejen. Derfor henvender han sig til Folket, til hvem han

overlader det at dømme mellem Præsterne og ham.

Folket hører Præsterne paakalde deres Gud og ser dem
gaa haltende om Alteret» — alt sammen uden Spor af Virk-

ning. Dette bidrager i høj Grad til at svække Præsternes

Anseelse. Ved Middagstid henstiller Elias til Præsterne at

raabe højere: < Baab med høj Bøst, thi han er jo en Gud;

thi han er vel faldet i Tanker, eller er gaaet til Side eller

er paa Bejse — maaske sover han — at han kan opvaagne.»

27de Vers.

Hvilken Ydmygelse for disse Præster, hvis Magt havde

været saa stor! Hvad skulde de svare, og hvad mon Kongen

og Folket tænkte? Tænk, om Guden Baal var faldet i Tan-

ker eller var paa Bejse eller var blevet afmægtig og var fal-

det i Søvn!

Præsterne begyndte at raabe højere, og de «saarede sig

efter deres Vis med Knive og med Syle, indtil Blodet flod

ned over dem» (28de Vers), og saaledes fortsatte de, « ind-

til man skulde ofre Madofret ». Da henvendte Elias sig

atter til Folket. Han byggede et Alter af tolv Stene og

gjorde en Grav omkring Alteret. Han lagde Brændofret
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til Rette og øste Vand derpaa, ligesom han ogsaa fyldte Gra-

ven og Gangene omkring Alteret med Vand.

I Kongens, Præsternes og Folkets Paasyn træder Elias

nu frem for Herrens Ansigt. Tillidsfuldt beder han: « Herre,

Abrahams, Isak og Israels Gud! lad det kendes i Dag, at du

er Gud i Israel, og at jeg er din Tjener, og at jeg har gjort

alle disse Gerninger efter dit Ord. Bønhør mig, Herre! bøn-

hør mig, at dette Folk maa vide, at du, Herre, du er Gud, og

at du har vendt deres Hjerter tilbage. Da faldt Herrens Ild

ned og fortærede Brændofret og Veddet og Stenene og Støvet

og slikkede Vandet op, som var i Graven. Og alt Folket saa

det og faldt ned paa deres Ansigt og sagde: Herren, han er

Gud! Herren, han er Gud!» 36te—39te Vers.

Elias' Bon er kort, men gribende. Han har kun eet

Maal — nemlig at ære Guds Navn og lede Folket tilbage

til Gud. Han bad ikke om Bønhørelse for sin egen Skyld,

men for, < at dette Folk maa vide, at du, Herre, du er Gud,

og at du har vendt deres Hjerter tilbage ».

Elias paatalte og advarede imod et falsk Læresystem
-— en Blanding af Sandhed og Vildfarelse. Uden Omsvøb
afslørede han Baals Præsters falske Lære. Ved List og Un-

derfundighed havde det lykkedes Jesabel at indføre dette

falske Religionssystem. Med Vold og Magt søgte hun at be-

sejre enhver Modstand og knuse enhver, der vovede at nægte

hende Lydighed. Hun « udryddede Herrens Profeter » paa

Elias nær. Men frejdigt og uden Frygt optog Elias Kampen,

og Gud var med ham. Efter at Afsløringen havde fundet

Sted, og Folket havde taget deres Standpunkt for Sandheden

og frasagt sig al Delagtighed i det falske Religionssystem,

sendte Gud den saa haardt tiltrængte Regn. 1 Kong. 18, 45.

Elias paa Jesu Tid.

«Jesu Kristi, Guds Sons Evangeliums Begyndelse er saa-

lcdes, som der er skrevet hos Profeten Esaias: Se jeg sender

uiin Engel for dit Ansigt, han skal berede din Vej. Der er
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en Røst af en, som raaber i Ørkenen: Bered Herrens Vej,

gør hans Stier jævne. » Mark, 1, 1.2. Her henviser Evan-

gelisten til Es. 40, 3. Døberen Johannes opfyldte denne Pro-

feti. Hør, hvad han siger: «Og dette er Johannes' Vidnes-

byrd, da Jøderne sendte Præster og Leviter ud fra Jerusa-

lem, for at de skulde spørge ham: Hvem er du? Og han

bekendte og nægtede ikke, og han bekendte: Jeg er ikke

Kristus. Og de spurgte ham: Hvad da? Er du Elias? Han
siger: Det er jeg ikke. Er du Profeten? Og han svarede:

Nej. Da sagde de til ham: Hvem er du? For at vi kan give

dem Svar, som har udsendt os: hvad siger du om dig selv?

Han sagde: Jeg er en Røst af en, som raaber i Ørkenen:

Jævn Herrens Vej, som Profeten Esaias har sagt. » Joh. 1,

19—23.

Døberen Johannes var den Engel, som skulde berede

Herrens Vej. Paa deres Spørgsmaal, om han da var Elias

eller « Profeten », svarede han bestemt Nej. Som vi allerede

har set i et tidligere Foredrag, troede Jøderne, at naar Kri-

stus kom, vilde han oprette et jordisk Rige. De troede, at

Herrens Dag stod i Forbindelse med hans første Komme i

Stedet for, som det tydeligt fremgaar af Skriften, med hans

andet Komme. Ved Udtrykket « Elias » tænkte de sig Mulig-

heden af, at Elias virkelig skulde komme tilbage igen. Elias

for jo levende til Himlen. De ventede ogsaa paa « Profeten*,

som Herren havde lovet dem. 5 Mos. 18, 15.

Om Døberen Johannes siger Gabriel: «Og han skal gaa

foran ham [Kristus] i Elias' Aand og Kraft, for at vende

Fædres Hjerter til Børn og genstridige til retfærdiges Sind

for at berede Herren et velskikket Folk.» Luk. 1, 17.

Johannes var iført den samme Aand og Kraft som Elias.

Lig denne paataler han uforfærdet Synden og afslører den

overfladiske Gudsdyrkelse, der særlig prægede hans Tid.

Han forkyndte Sandheden uden Omsvøb og tog ikke Hen-

syn til Rang eller Stand. Han kaldte Farisæerne ved deres

rette Navn: « Øgleunger«, og han gjorde opmærksom paa,
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at « Øksen » laa « allerede ved Roden af Træerne », der, med-

mindre de bar god Frugt, skulde blive « omhugget og kastet

i Ilden». Matt. 3, 7—10.

Johannes afslørede i en vis Forstand Farisæerne, lige-

som Elias fordum afslørede Baals Præster. Betragtet i dette

Lys var han Elias, men ikke i den Forstand, som Jøderne

tænkte sig den profetiske Forudsigelse opfyldt. Ved en vis

Lejlighed spurgte Disciplene Jesus: «Hvad er det da, de

skriftkloge siger, at Elias bør først komme? Og han svarede

og sagde: Vel kommer Elias og skal genoprette alting. Men
jeg siger eder, at Elias er allerede kommet, og de erkendte

ham ikke, men gjorde med ham alt, hvad de vilde. » Matt.

17, 10— 12. Jødernes Fejl bestod i, at de havde en urigtig

Opfattelse af Udtrykket « Elias », hvad Jesus selv gør sine

Disciple opmærksom paa, idet han siger: «Og dersom I vil

tage imod det: Han [Johannes] er Elias, som skal komme.

»

Matt. 11, 14.

Elias paa vor Tid.

Den Elias, vi læser om i vor Tekst, «skal vende Fædre-

nes Hjerte til Børnene og Børnenes Hjerte til deres Fædre »,

eller som der staar i Luk. 1, 17: «Vende Fædres Hjerter til

Børn og genstridige til retfærdiges Sind for at berede Her-

ren et velskikket Folk.»

Ifølge vor Tekst bliver der for tredje Gang Brug for en

Elias. Ligesom Elias og Døberen Johannes paatalte Israels

Frafald henholdsvis paa Akabs og Johannes' Tid, saaledes

vil det trefoldige Budskab i Elias' Aand og Kraft forkynde

Dommens Time og Babylons Fald og advare mod Dyrets

Mærke. Jorden vil blive oplyst af den Engels « Herlighed*,

der med Kraft forkyndte Babylons (vor Tids Kristenheds)

Fald. Aab. 18, 1—5.

Elias advarede mod at halte til begge Sider. Det trefol-

dige Budskab har en lignende Opgave. Aab. 14,6—11. Paa

Elias' Tid gjaldt det Valget mellem Gud og Baal og Astarte;



ELIAS OG HERRENS DAG 333

nu gælder det Valget mellem Gud og Dyret og dets Billede.

Som allerede bemærket stod Tilbedelsen af Baal og Astarte

i Forbindelse med en Slags Soltilbedelse, og som vi har set,

bar den katolske Kirke («Dyret») forandret Herrens Lov og

indført Søndagen (Solens Dag) som Hviledag i Stedet for

Herrens Sabbat.

Ved List, Underfundighed, Vold og Magt lykkedes det

Jesabel paa hin Tid at indføre og oprette i Israel et falsk

Religionssystem, og ved netop de samme Midler lykkedes

det Pavedømmet at indføre og oprette inden for Kristenheden

et lignende falsk Religionssystem. Men ligesom Elias blottede

hint, saaledes skal det trefoldige Budskab nu blotte dette.

Det trefoldige Budskab vender de oprigtiges « Hjerter til-

bage » til Gud — til hans Bud og Troen paa Jesus.

Ifølge de profetiske Forudsigelser, som vi allerede har

betragtet, er det uomstødelig bevist, at « Herrens Dag» er for

Haanden. Det trefoldige Budskab forkyndes i alle Lande og

for alle Folk. Det er ogsaa blevet forkyndt for os. Som vi fra

Tid til anden har betragtet Herrens Ord, har vi følt Aandens

Kraft og hørt hans Stemme. Men lig det gamle Israel har vi

haltet til begge Sider. Trods vore mange gode Beslutninger

har vi dog ikke formaaet at rive os løs fra alle de Baand, der

binder os" og følge vor Herre og Mester. I Stedet for at tage

Herren paa Ordet, tro hans Løfter og sætte hele vor Tillid

til ham, saaledes som Elias og den fattige Enke gjorde, har

vi lyttet til Fristeren, og Tvivl og Vantro har holdt os til-

bage; vi halter.

Eliasbudskabet skal « vende Fædres Hjerter til Børn og

genstridige til retfærdiges Sind for at berede Herren el

velskikket Folk*. Og naar vi gør, som Folket den Gang

gjorde — erkender og adlyder Herrens Sandhed i Stedet for

at halte til begge Sider — vil deres Erfaring ogsaa blive vor;

«der kom en stor Regn». — Der venter os en ny Pinsefest.

Og gennem denne beredes vi til at mode Herren, naar han

kommer for at hente sine Børn.



TRO OG LYDIGHED.
TROENS PRØVE. HVAD ULYDIGHED FØRER TIL.

V
ED Tro adlød Abraham, da han blev kaldet, saa han gik ud til

et Sted, som han skulde tage til Arv; og han gik ud, skønt
han ikke vidste, hvor han kom hen.» Heb. 11,8.

Uden at tøve et Øjeblik adlød Abraham Herren og
rejste, « skønt han ikke vidste, hvor han kom hen». Paa
Guds Befaling og i Tillid til Herrens Løfte forlod han sit

Land og sin Slægt og begav sig af Sted paa Vejen. Han ad-

lød Herrens Ord: «Gaa ud fra dit Land og fra din Slægt,

og kom til det Land, som jeg vil vise dig.» Ap. G. 7, 3.

Abraham var 75 Aar, og hans Hustru Sara var 65 Aar,

da Herren gav ham Løftet, at han skulde blive mange Folks

Fader. Menneskeligt set kunde dette Løfte ikke faa en bog-

stavelig Opfyldelse. Men det forandrede ikke Sagen. Abra-

ham «drog ud for at rejse til Kanaans Land og . . . drog

igennem Landet, til det Sted Sikem, indtil More Lund; og

Kananiten var da i Landet. Og Herren aabenbaredes for

Abraham og sagde: Dit Afkom vil jeg give dette Land: og

han byggede der et Alter for Herren, som aabenbaredes for

ham». 1 Mos. 12, 5—7. Siden rejste han sydpaa, og da «der

var Hunger i Landet«, rejste han «ned til Ægypten at leve

som fremmed der; thi Hungeren var svar i Landet». 1 Mos.

12,9. 10.

Abrahams Tro blev.saaled.es straks sat paa en temmelig

haard Prøve. I Tillid til Herrens Løfte rejste han og hans
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Hustru til Kanaan; men saa kom der Hungersnød, og de saa

sig nødsaget til at rejse til Ægypten.

Og nu med Hensyn til Arvingen? Skulde Herrens Løfte

i saa Henseende forstaaes bogstaveligt? Skulde Sara føde

ham en Søn? Eller skulde Løftet opfyldes gennem hans

trofaste Tjener «Elieser af Damaskus »? Det synes, som om
disse Ting har beskæftiget Abrahams Tanker; thi da Herren

i et følgende Syn sagde til ham: « Frygt ikke, Abram, jeg

er dit Skjold og din meget store Løn» (1 Mos. 15, 1), kom
han frem med det, der besværede ham. «Og Abram sagde:

Herre, Herre, hvad vil du give mig? Og jeg gaar hen uden

Børn, og den, der forestaar mit Hus, er Elieser af Dama-
skus. Og Abram sagde: Se, mig har du intet Afkom givet,

og se, min vordnede arver mig.» 2det og 3dje Vers. Som
om han vilde sige: «Du har for lang Tid siden lovet, at jeg

skulde blive til et stort Folk. Har jeg misforstaaet dig; skal

Løftet ikke forstaaes bogstaveligt? Gælder Forjættelsen min

tro Tjener Elieser?

»

«Og se, Herrens Ord skete til ham og sagde: Denne, han

skal ikke arve dig.» Derpaa anmoder Herren Abraham om
at tælle Stjernerne, og for yderligere at stadfæste det Løfte,

han gav første Gang, siger han: «Saa skal dit Afkom vorde.

»

4de og 5te Vers.

Men Abraham forbliver stadig uden Afkom. Hans Tro

har endnu ikke bestaaet sin Prøve. Først tolkede han Løftet

paa « Elieser », og som det fremgaar af det 16de Kap., kom
han siden i Samraad med Sara til den Beslutning, at Loftet

skulde opfyldes gennem Hagar. Dette var Abrahams egen

Gerning, der som bekendt førte til Trældom. Hver Gang vi

gør noget, som Herren ikke har befalet, vil det altid, selv

om det gøres i den allerbedste Mening, føre til Trældom.

Forholdet mellem Abraham og Hagar var ikke efter

Herrens Vilje og bidrog heller ikke til andet end at skabe

Strid og Splid i det forhen ellers saa lykkelige Hjem. Gud

er imidlertid naadig og tager sig af alle — selv de mest ulyk-
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keligt stillede. Saaledes gik det ogsaa her. Han tog sig af

Hagar. « Herrens Engel fandt hende ved en Vandkilde i Ør-

ken. . . . Og han sagde: Hagar, Sarais Pige, hvorfra kom-

mer du, og hvorhen gaar du? Og hun sagde: Jeg flyer fra

min Frue Sarais Aasyn. Og Herrens Engel sagde til hende:

Gak tilbage til din Frue, og ydmyg dig under hendes Hæn-
der. » 1 Mos. 16, 7—9.

I Stedet for at vente paa Herren tog Abraham og Sara

Sagen i deres egen Haand, og selv om de gjorde det i den

Tro, at de opfyldte Herrens Løfte, var det dog kun deres

egne Gerninger. Gennem de Besværligheder, de som en

Følge af deres Indgriben i Herrens Værk maatte lide, skulde

de lære at udvikle en stærk og levende Tro paa Herrens Ord

og Lofter. Den Maade, Engelen tiltaler Hagar paa, viser og-

saa tydeligt, at Herren ikke billigede Abrahams og Saras

Handlemaade. Det var Sara, som gav Abraham Hagar til

Medhustru. I dette Stykke adlød Abraham ikke Herrens,

men «Sarais Røst». 1 Mos. 16,2. Som yderligere Bevis her-

for tjener, at Herrens Engel i Stedet for at tiltale Hagar som

Abrahams Hustru kalder hende « Sarais Pige». 8de Vers. Gud

kunde ikke godkende deres Indgreb i hans Plan.

I den Tid, der var gaaet, siden Gud gav Abraham Loftet

om en Søn, lærte han at sætte sin Tillid til Gud i Stedet for

at stole paa sin egen Visdom. Siden han «lød Sarais Røst»,

i Stedet for Herrens, havde han gjort mange bitre Erfarin-

ger. At han i den Tid har søgt Gud inderligt om Hjælp,

fremgaar tydeligt af Herrens Ord i 1 Mos. 17, 1: «Jeg er den

almægtige Gud, vandre for mit Ansigt og vær fuldkommen.«

Abraham var da 99 Aar gammel. Han var 86, da Ismael

blev født. 1 Mos. 16, 16.

Udtrykkene: «Jeg er den almægtige Gud», og « vandre

for mit Ansigt og vær fuldkommen*, tilkendegiver, at Her-

ren paa en særlig Maade vilde indprente i Abrahams Sind

Nødvendigheden af at tro Gud. Hidtil havde han søgt at

gøre noget selv i Stedet for at holde sig til Herrens Ord.
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Efter at Gud har mindet Abraham om, hvem han er, og

hvad han formaar, og anvist ham Fuldkommenhedens Vej,

gør han en Pagt med ham og forandrer hans Navn fra

«Abram» til « Abraham ». Herren forandrer ogsaa «Sarai»s

Navn til «Sara» og bebuder Isaks Fødsel.

«Og Abraham kaldte sin Søns Navn, som var født ham,

som Sara havde født ham, Isak. . . . Og Abraham var hun-

drede Aar gammel, da hans Søn Isak blev født ham.» 1 Mos.

21, 3—5. Isaks Fødsel er et smukt Billede paa den nye Fød-

sel, der kun kan ske gennem Guds Løftes Kraft. Af den

Grund er alle Guds Børn i Kristus ogsaa « Forjættelsens Børn

i Lighed med Isak». Gal. 4, 28. Isak var den almægtiges

Gerning, Ismael derimod Abrahams egen. Overholdelsen

af et hvilket som helst Menneskebud kan aldrig blive andet

end ens egne Gerninger. Overholdelsen af Herrens Bud er

Herrens Gerning.

Glæden over Isaks Fødsel maa have være ubeskrivelig

stor. Og som Sønnen voksede op, maa denne Glæde have

tiltaget. I ham saa Abraham og Sara ifølge Løftet et stort

Folk, og som Dagene gik, blev Isak dem kærere og kærere,

ligesom ogsaa deres Forhaabninger om hans Fremtid stadig

blev lysere.

Troens Prøve.

«Og det skete derefter, at Gud fristede Abraham og

sagde til ham: Abraham! Og han sagde: Se, her er jeg. Og
han sagde: Tag nu din Søn, din eneste, som du har kær,

Isak, og gaa du til Moria Land, og ofre ham der til et Brænd-

offer paa et af Bjergene, som jeg vil sige dig.» 1 Mos. 22,

1.2. I Kalkars Oversættelse staar der: «Men efter disse Be-

givenheder skete det, at Gud prøvede Abraham, » og i Lind-

bergs: « Siden efter satte Gud Abraham paa Prøve. » Det er,

hvad Ordet « friste » i vor Oversættelse her betyder. Gud

frister os ikke for at lede os til at synde, men han prøver os

for at styrke og lutre vor Tro. Ligesom vore fysiske Kræf-

22
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ter tiltager i Styrke gennem Øvelse, saaledes udvikles og lut-

res vore aandelige Evner gennem Prøvelser. Se Rom. 5, 3—5.

Jak. 1, 2—4.

Det ædle Metal lægges i Smeltediglen for at prøves. Paa

lignende Maade forholder det sig med vor Tro. Herom skri-

ver Apostlen: «I, som ved Guds Kraft bevogtes ved Tro til

en Frelse, som er rede til at aabenbares i den sidste Tid, i

hvilken I skal fryde eder, om I end nu en liden Stund, hvis

saa skal være, bedrøves i mange Haande Prøvelser, for at

eders prøvede Tro, som er meget dyrebarere end det for-

gængelige Guld, der dog prøves ved Ild, maa findes til Ros

og Herlighed og Ære i Jesu Kristi Aabenbarelse.» 1 Pet. 1,

5—7. De Prøvelser, Gud sender os, er ikke haardere, end vi

kan bære dem. «Der er ikke kommet andre end menneske-

lige Fristelser over eder, og trofast er Gud, som ikke vil til-

lade, at I fristes over Evne, men som sammen med Fristel-

sen vil skabe ogsaa Udgangen af den, for at I maa kunne

udholde den.» 1 Kor. 10, 13.

Abrahams Tro maatte prøves. Da Abraham fremstillede

sin Tjener Elieser som den, i hvem Løftet skulde opfyldes,

lagde han derved aabent for Dagen, at hans Tro endnu ikke

havde bestaaet sin Prøve. Det samme gælder, da han adlød

Saras Røst. Denne Gang er Prøvelsen endnu haardere; thi

her gælder det hans Søns Liv, Saa snart han hører Herrens

Røst, svarer han: «Se, her er jeg.» Uden Tøven adlyder han

Herrens Befaling. Han raadfører sig ikke med noget Men-

neske, ikke engang med sin Hustru. Han venter heller ikke

og ser Tiden an i Haab om at blive fritaget for det Kors,

Herren har lagt paa ham. Han er fast bestemt paa at ad-

lyde Gud.

«Saa stod Abraham aarle op om Morgenen og sadlede

sit Asen og tog to af sine Drenge med sig og Isak sin Søn;

og han kløvede Veddet til Brændofret og gjorde sig rede og

gik til Stedet, som Gud havde sagt ham.» 1 Mos. 22, 3. Tavs

drager han af Sted, ledsaget af sin elskede Søn og sine to
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Drenge. En vældig Kamp foregaar i hans Hjerte. Om kort
Tid skal han ofre sin Søn. Hvilken Prøvelse!

Mon Abraham kan holde ud? Hvorfor skal han tage
Sønnens Liv, og hvis han gør det, omstyrter han saa ikke
Herrens Løfte om, at hans Afkom gennem Isak skulde blive

mangfoldig? Hvorfor vil han dog tage Guds Ord saa bog-
staveligt i Stedet for at tolke det aandeligt? Var det ikke
hans Pligt at raadføre sig med Sara og i det mindste give
hende Lejlighed til at tage Afsked med Sønnen? Hvad vil

hun sige, naar han kommer hjem uden Isak? Hvorfor har
han saadan et Hastværk? Disse og lignende Tanker har Fri-
steren sikkert hvisket i Abrahams Øren. Men de troendes
Fader lader sig ikke rokke.

«Paa den tredje Dag, da opløftede Abraham sine Øjne
og saa Stedet langt borte. Da sagde Abraham til sine Drenge:
Bliv I her med Asenet, og jeg og Drengen vi vil gaa derhen,
og vi vil tilbede og komme til eder igen.» 4de og 5te Vers.

Abraham fik rigelig Tid til at betænke sig og til at vende til-

bage, hvis han ønskede det. Intet maatte ske i Overilelse
eller paa Grund af ydre Paavirkning. Først den tredje Dag
viser Herren ham Bjerget.

Ankommet til Bjerget, overlader Abraham Asenet til

Drengene med den oven for antydede Bemærkning, at han
og Isak kommer tilbage, naar de har været henne at til-

bede. Derpaa lægger han Veddet paa Sønnens Skulder og
tager selv «Ilden og Kniven i sin Haand», og de følges ad.

Undervejs spørger Isak sin Fader: «Hvor er Lammet til

Brændofret? » 7de Vers,

Som en spids Kniv maa dette Sporgsmaal have gennem-
boret Faderens allerede i Forvejen blødende Hjerte. Men
Abraham giver ikke sine Følelser Luft. Henvendt til Søn-
nen svarer han: «Gud skal selv udse sig Lammet til Brænd-
ofret, min Søn; saa gik de begge tilsammen. » 8de Vers. Da
de kom til det Sted, Herren havde vist Abraham, byggede
han der et Alter. Det forfærdelige Øjeblik var nu kommet;
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Abraham lægger Isak paa Alteret og griber Kniven for at

slagte sin Søn». 10de Vers.

Abraham har bestaaet Prøven. Netop som han tager

Kniven for at støde den i sin Søns Hjerte, bliver hans Haand
standset. «Da raabte Herrens Engel af Himlen til ham og

sagde: Abraham, Abraham! Og han sagde: Se, her er jeg.

Og han sagde: Læg ikke din Haand paa Drengen, og gør

ham intet; thi nu kender jeg, at du frygter Gud, og har ikke

sparet din Søn, din eneste, for mig.» Ilte og 12te Vers.

Troen sejrede, og Abraham fik sin Søn tilbage, men paa

en anden Maade, end han havde ventet. Denne Gang havde

han adlydt Herrens Ord uden at søge at tolke det. Han
troede fuldt og fast saavel paa Løftet om, at Isaks Afkom
skulde blive et stort Folk, som paa Befalingen om at ofre

ham. Han vidste, at Gud mente, hvad han sagde. At han

ikke forstod det, eller at han ikke kunde faa de to Ting til

at harmonere, forandrede ikke Sagen.

I de tre Dage, der gik forud for selve Handlingen, havde

Abraham i Grunden ofret sin Søn. Sikker paa, at Herren

nok skulde opfylde sit Løfte, selv om det skulde ske gennem

en Opstandelse, greb han « Kniven for at slagte sin Søn».

«Ved Tro har Abraham ofret Isak, da han blev prøvet, ja,

den enbaarne ofrede han . . .; thi han betænkte, at Gud var

mægtig endog til at oprejse fra de døde, hvorfra han jo og-

saa lignelsesvis fik ham tilbage. » Heb. 11, 17—19.

Abraham har efterladt os et smukt Eksempel paa, hvad

en levende Tro formaar, og hvorledes vi skal «tage enhver

Tanke til Fange til Lydighed imod Kristus ». 2 Kor. 10, 5.

Som hans Tro blev prøvet, skal vor Tro prøves, og som han

blev retfærdiggjort ved Tro, skal ogsaa vi retfærdiggøres

ved Tro. Af den Grund er det særlig interessant at la^gge

Mærke til, naar og hvorledes han blev retfærdiggjort.

Idet Jakob gør gældende, at Tro uden Gerninger er død,

spørger han: «Men vil du vide, du tomme Menneske! at

Troen uden Gerninger er unyttig? Blev ikke vor Fader Abra-
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ham retfærdiggjort af Gerninger, da han ofrede sin Søn Isak

paa Alteret? » Og for at ingen skal misforstaa hans Ord, for-

klarer Apostlen sig nærmere: «Du ser, at Troen virkede

sammen med hans Gerninger, og ved Gerningerne blev Troen

fuldkommet*. Abraham blev retfærdiggjort, da han i Tro

turde tage Herren paa Ordet og gøre, som han befalede.

Da og først da blev Skriften «opfyldt, som siger: Abraham

troede Gud, og det blev regnet ham til Retfærdighed, og han

blev kaldt Guds Ven». Læs Jak. 2, 17—23.

Hvad Ulydighed fører til.

For at kunne udnytte f. Eks. Elektriciteten maa man
ii ave Kendskab til og overholde Lovene for denne Natur-

kraft. Den mindste Forstyrrelse eller Overtrædelse af disse

Love har sine Følger, Der skal saaledes ikke meget til at

fremkalde en Kortslutning; og dette sker, selv om Fejlen

er begaaet i Uvidenhed eller i god Tro. Telegrafen og Tele-

fonen ophører at fungere, og Lysene slukkes, i samme Øje-

blik, som Strømmen afbrydes. Paa samme Maade forholder

det sig med de højere og rent religiøse Love.

Lydighed mod de religiøse Love udvikler en hellig Ka-

rakter og gør os skikket til en Plads i Guds Rige, medens

Ulydighed har den stik modsatte Virkning. Af den Grund

kan en Synder aldrig forbedre sig selv. Jer. 13, 23. Dette

kan kun ske i Kristi Kraft. «Thi vi er hans Værk, skabt i

Kristus Jesus til gode Gerninger, som Gud forud beredte,

for at vi skulde vandre i dem.» Ef. 2, 10. Kristus gav sit

Liv, for at « Lovens Krav skulde opfyldes i os, som ikke van-

drer efter Kødet, men efter Aanden». De, der ikke har et

levende Samfund med Kristus, kan ikke være Guds hellige

og fuldkomne Lov lydige. Rom. 8, 3. 4. 7.

Følgerne af Adams Ulydighed tjener til Advarsel for

alle, idet den viser, hvad Synd fører til. Kristi Lydighed

viser os derimod Vejen til Paradiset genoprettet. «Thi lige-
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som ved det ene Menneskes Ulydighed de mange blev til

Syndere, saa skal ogsaa ved den enes Lydighed de mange
blive til retfærdige.; Rom. 5, 19. Ved Tro paa Kristus faar

vi Kraft til at lutre vore Sjæle i Lydighed imod Sandheden ».

1 Pet. 1, 22.

Hvad Ulydighed fører til, vil nogle Eksempler fra den

hellige Skrift bedst kunne belyse. Og som vi betragter disse,

lad os huske paa, at hvad der er skrevet tilforn, det er

skrevet til vor Belæring;. Rom. 15, 4.

Gud gav Israels Børn Bud og Befalinger med Hensyn

til Oprettelsen af Tabernakelet og Indretningen af Gudstje-

nesten. To af Arons Sønner tog det imidlertid ikke saa nøje

med disse Bud, Da de skulde ofre, tog hver sit Ildkar og

higde Ild derudi, og lagde Røgelse derpaa, og de bragte frem-

med Ild for Herrens Ansigt, hvilket han ikke havde befalet

dem. Da for en Ild ud fra Herrens Ansigt og fortærede dem,

og de døde for Herrens Ansigt*. 3 Mos. 10, 1. 2.

Da David førte Arken fra Kirjath-Jearim til « Davids

Stad, lod han den kore paa en ny Vogn i Stedet for, som

Herren havde befalet, at lade Leviterne bære den. Han
gjorde uden Tvivl dette i den allerbedste Hensigt; men hvad

blev Resultatet? Paa Vejen veg Okserne <ud af Sporet», og

Vognen var nær ved at vælte. Ussa, som gik ved Siden af,

sprang til og greb fat paa Guds Ark> for at holde den oppe.

I samme Øjeblik blev han dræbt — «Gud slog ham der for

hans Forseelses Skyld, og han døde der ved Guds Ark». 2

Sam. 6, 6. 7.

Herren havde udtrykkelig sagt, at Kahats Børn skulde

bære Arken, men de maatte ikke røre ved den, at de ikke

skulde dø. 2 Mos. 25, 14: 4 Mos. 4, 15. Dette tydelige For-

bud overtraadte Ussa, og derfor døde han. David indsaa

straks, at han havde begaaet en Fejl: thi siden sendte han

Bud til Præsterne Zadok og Abjatar samt nogle af Leviterne

og bad dem om at flytte Arken: thi», siger han, « fordi I

ikke første Gang var med, har Herren, vor Gud, gjort et
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Skaar iblandt os, fordi vi ikke søgte ham, saaledes som ret

var». 1 Kron. 15, 11—13. Denne Gang anbringer de heller

ikke Arken paa en Vogn, men «Levi Børn opløftede Guds

Ark, saaledes som Moses havde befalet efter Herrens Ord,

paa deres Skuldre, med Stængerne over den». 15de Vers.

Herren har givet sine «Bud, for at de nøje skal holdes

»

(Sal. 119,4), og at vise Ringeagt for disse er ensbetydende

med at ringeagte Gud. Vor Handlemaade aabenbarer, hvad

der bor i Hjertet, og hvem vi i Virkeligheden elsker og tjener.

Rom. 6, 16. Et sandt Guds Barn kan kun være gennem-

trængt af eet Ønske, nemlig at følge og lyde Gud i alle Ting.

«Mon Herren har Behagelighed i Brændofre og Slagtofre,

saaledes som i Lydighed mod Herrens Røst? Se, at adlyde

er bedre end Offer, og at være hørsom end det fede af Væd-

dere.* 1 Sam. 15, 22.

«Ikke enhver, som siger til mig: Herre, Herre! skal

komme ind i Himmeriges Rige, men den, som gør min

Faders Vilje, som er i Himlene.» Matt. 7, 21. Kristus er

vort Eksempel, og ham bør vi følge. 1 Pet. 2, 21. Han «blev

Mennesker lig» (Fil. 2, 7), det vil sige, han blev «fristet i

alle Ting i Lighed med os, dog uden Synd». Heb. 4, 15. Han

blev fristet og maatte kæmpe med Gud «med stærkt Raab

og Taarer», og skønt han var Guds Søn, lærte han « Lydig-

hed af det, han led». Heb. 5, 7—9.

Ved Tro adlød Abraham Gud, og Kristus er død og op-

standen for at virke Troslydighed» i os. Rom. 1,5. «Hver

den, som gør Synden, er Syndens Træl» — «og Synden er

Lovens Overtrædelse ». Joh. 8, 34; 1 Joh. 3, 4.

For godt 1800 Aar siden virkede Kristi Evangelium

'<Troslydighed iblandt alle» dem, der annammede det; og

som vi har set, udretter det trefoldige Budskab det samme

paa vor Tid. «Her gælder det de helliges Udholdenhed, de,

som bevarer Guds Bud og Troen paa Jesus. » Aab. 14, 12.



DAABEN.
HVAD ER DAABEN? HVEM BØR DØBES? HVORLEDES BØR

HANDLINGEN UDFØRES? BARNEDAAB OG
KONFIRMATION.

D
EN, som tror og bliver døbt, skal blive frelst; men den, som

ikke tror, skal blive fordømt. » Mark. 16, 16.

Den kristne Daab er en hellig Handling, der danner

Indgangen til Kristi Menighed. Dens Stifter er Kristus. Den,

der forkynder Evangeliet, maa nødvendigvis ogsaa forkynde

Daaben; thi Jesu Ord i vor Tekst viser, at Daaben hører med
til Budskabet om Frelse. Det samme fremgaar ogsaa af Her-

rens Ord i 1 Pet. 3, 21.

Hermed mener jeg ingenlunde at ville paastaa, at man
kan blive frelst ved blot at lade sig døbe. Det lærer Her-

rens Ord ikke, og det siger vor Tekst heller ikke; tværtimod

staar der: «Den, som tror og bliver døbt, skal blive frelst.

»

Vi frelses ved Tro; «uden Tro er det umuligt at behage » Gud.

Heb. 11,6.

Ifølge den hellige Skrift er der kun een Herre, een Gud,

een Tro og een Daab. Ef. 4, 5, Saa sandt der kun er een

Gud, saa sandt kan der heller ikke være mere end een Daab.

Og som det forholder sig med alle Herrens Bud og Løfter,

saaledes forholder det sig ogsaa med Hensyn til Daaben:

vi maa ikke lægge noget til, lige saa lidt som vi maa tage

noget fra. «I skal intet lægge til det Ord, som jeg byder eder,

og intet tage derfra, at I maa bevare Herren eders Guds Bud,

som jeg har budet eder.» 5 Mos. 4, 2. Jævnfør Ordsp. 30, 6;

Matt. 15,9 og Gal. 1,8.
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Hvad er Daaben?

Apostelen Peter svarer: «En god Samvittigheds Pagt med
Gud ved Jesu Kristi Opstandelse.) 1 Pet. 3, 21. Daaben er

ikke en Fjernelse af Kødets Urenhed, men en god Samvit-

tigheds Pagt med Gud». Den, der indgaar denne Pagt med
Gud, maa gore det frivilligt og af et retskaffent og oprigtigt

Vadested ved Jordansfloden. „Men ogsaa Johannes døbte i Ænon, nær
ved Salem, fordi der var meget Vand der.''

Joh. 3, 23.

Hjerte; thi ellers kan den aldrig siges at være «en god Sam-

vittigheds Pagt med Gud». Af den Grund ses det straks, at

ingen kan indgaa i en saadan Pagt uden et levende Kend-

skab til og en levende Tro paa Gud.

Som det endvidere fremgaar af Peters Ord, staar denne

Pagt i Forbindelse med < Jesu Kristi Opstandelse ». Jesu Li-

delse, hans Død og Opstandelse danner Kærnepunktet i For-

løsningsværket. Paa dette beror hele Menneskeslægtens evige

Vel. og uden dette vilde vi være evig fortabt.

I den gamle Pagt gav Herren sin Menighed Skyggeloven

med dens Anordninger. Disse havde deres Betydning, for
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saa vidt de blev efterkommet i Tro paa en kommende For-

løser — Messias.

I den nye Pagt har Herren ogsaa givet sin Menighed

Anordninger, hvorved den kan vise sin Tro paa den kors-

fæstede og opstandne Frelser; dette sker gennem Daaben og

Nadveren. Hver Gang vi deltager i Nadveren, forkynder vi

« Herrens Død, indtil han kommer ». 1 Kor. 11, 26. I Daaben

begraves og opstaar vi med Kristus. Rom. 6, 4.

Under den gamle Husholdning glemte Menigheden den

virkelige Betydning af de Anordninger, som Gud havde gi-

vet den. Langt den overvejende Del af Medlemmerne over-

holdt dem kun som en udvortes Form, og fordi det nu en-

gang var blevet Skik. Ja nogle brugte dem endogsaa næsten

som en Handelsvare. Ved Højtiderne drev de ligefrem Han-

del med Offerdyrene. Læs Joh. 2, 13—16. Atter andre gik

til en anden Yderlighed og lærte, at deres Syndsforladelse

beroede alene paa en Overholdelse af disse Anordninger, ja

at den aandelige Kraft virkelig fandtes i selve Ceremonierne.

Dette fremgaar klart af saavel Hebræerbrevet som Romer-

brevet og Galaterbrevet. < Men Ordet, som de hørte, hjalp

ikke dem, fordi det ikke var forenet med Troen hos dem,

som hørte det.» Heb. 4, 2.

Det er nu snart 1900 Aar, siden Kristus indstiftede Daa

ben og Nadveren: men den, der ud fra Herrens Ord betrag-

ter den moderne Kristenhed, maa indrømme, at man nu i

det store og hele gør samme Brug af disse hellige Handlin-

ger, som Jøderne paa Kristi Tid gjorde af de Anordninger,

som Gud havde givet dem. Begge Yderligheder er til Stede

nu som den Gang. Selvfølgelig var der Undtagelser den

Gang, og det samme gælder ogsaa nu.

Hvem bør døbes?

Inden Jesus før til Himlen, sagde han til sine Disciple:

«Gaa ud i al Verden, og prædik Evangeliet for al Skabnin-

gen! Den, som tror og bliver døbt, skal blive frelst: men den.
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som ikke tror, skal blive fordømt. » Mark. 16, 15. 16. Det

gaar her som overalt i den hellige Skrift: Troen staar først

paa Listen. Hele vor Gudsdyrkelse er jo i Grunden heller

ikke andet end en Virkeliggørelse af vor Tro. Ved Tro of-

rede Abel Gud et bedre Offer end hans Broder Kain; ved

Tro adlød Enok Gud i alle Ting, og ved Tro byggede og ind-

rettede Noah Arken nøjagtig efter Herrens Befaling. Det

samme siges om Abraham og alle de øvrige Troeshelte, der

omtales i Heb. Ilte Kap. Og paa samme Maade forholder det

sig med Hensyn til Daaben — Troen først, derefter Daaben.

Sker det ikke paa den Maade, har selve Handlingen ingen

Betydning.

Ordets Forkyndelse maa gaa forud for Troen og Daa-

ben. Troen kommer «af det, som høres, men det, som høres,

kommer igennem Kristi Ord». Rom. 10, 17. Denne Regel

fulgte Apostlene og de første Kristne; men det gik med Daa-

ben, som det er gaaet med Sabbatsbudet, i Tidens Løb blev

det gradvis fortrængt af et Menneskebud. Som bekendt er

Barnedaaben den mest almindelige, hvilket er letforstaaeligt,

da den svarer bedst til Forholdene i en Statskirke. Det gør

Bibelens Daab derimod ikke.

Der har været gjort mange forgæves Forsøg paa at for-

svare Barnedaaben. Blandt andet skal jeg her nævne den

nye Oversættelse af Matt. 28, 19. 20. Ud fra denne forsøger

mange at bevise Barnedaaben. Menneskene kan finde paa

meget, naar det gælder om at forsvare deres egne Meninger

og Ideer. Den nye Oversættelse af Matt. 28, 19. 20 kommer

imidlertid i Strid med de øvrige Skriftsteder i Herrens Ord,

der omtaler Daaben, medens den gamle Oversættelse er i

Harmoni med disse. Alene dette svækker Tilliden til den

nye Oversættelse. Desuden er de lærde ikke enige paa dette

Punkt. Her skal jeg henvise til et lidet Værk, hvis Titel er:

«Svar paa Lektor Waldenstroms Skrift: Barnedaabens Hi-

storie*, af Magister A. Wiberg. Angaaende Oversatteisen af

Matt. 28, 19. 20 læser vi paa Side 6—8:
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«Men naar vi vil forstaa den rette Mening af Matt. 28, 19. 20, saa

er det jo ikke vort Sprogs Love, som her er de afgørende, men Lovene

for det nye Testamentes Grundsprog. Her opstaar det Spørgsmaal:

«Hvad lærer den græske « Grammatik » angaaende en saadan Ordstil-

ling, som forekommer i Matt. 28, 19. 20? » Dette kan vi finde t. Eks. af

følgende Regel i August Matthiå « Udførlige græske Grammatik«, som

oversat lyder saaledes: «Hver Handling, der kan tænkes som den, der

kunde efterfølge en anden, Hovedhandlingen, som altsaa lader sig

tænke som en Biomstændighed til en anden, udtrykkes af Grækerne

gerne ved Participium, ja endogsaa naar tvende Verba finiti forbindes

ved og, bliver det ene af disse sat i Participium, naar Kopulan (For-

bindelsen) bortfalder. ... De Biomstændigheder, hvilke ved Partici-

pium føjes til et Substantiv eller en Hovedhandling, er 1) enten saa-

danne, som i andre Sprog udtrykkes ved Pronomen relativum (til-

bagevisende Stedord) med et Verbum fmitum m. m., eller 2) saadanne,

som i det Latinske og Tyske udtrykkes ved adskillige Partikler: da

eller naar, efterdi, endskønt, derved at, for at osv.» — «Ausfuhrliche

Griechische Gramatik, von A. Matthiå, Leipzig, 1835. 2 Theil, » Side

1294, 1295.

« Heraf ses, at ihvorvel det er sandt, at ifølge den græske Gram-

matik Participium presens, naar det staar næst efter et Verbum fini-

tum (som i Matt. 28, 19. 20 er Tilfældet), kan opløses ved Partiklerne

idet at, ved at, saa er det dog langt fra den almindelige Regel. Derpaa

indeholder det nye Testamentes Grundtekst utallige Eksempler, af

hvilke følgende tjener som Bevis. Matt. 9, 35: «Jesus gik omkring i

alle Stæder og Byer, lærende i deres Synagoger og prædikende Rigets

Evangelium« (Thomanders Oversættelse). Jesus gik ikke omkring ved

at lære og prædike, men han gik omkring og lærte og prædikede. Kap.

17, 14: «En Mand kom til ham, bøjende Knæ for ham og sigende*

(Thomander). Manden kom ikke frem ved at bøje Knæ og sige, men

han kom frem og bøjede Knæ og sagde. . . . Luk. 6, 35: «Laaner, ven-

tende intet derfor.» Her maa Ordene ikke fortolkes saaledes: «Laaner

ved at I intet venter derfor, men: laaner, og naar I laaner, vent ingen

Erstatning. » . . .

« Disse er blot nogle faa af de utallige Steder, hvor der i det Græ-

ske forekommer en Ordstilling lig den i Matt. 28, 19. 20; det vil sige,

hvor et Participium presens forekommer efter et finit. Verb., uden at

Participium udtrykker Midlet, hvorved det finites Verbes Handling

fuldbyrdes. Jeg har kun valgt saadanne Steder, hvor den græske par-

ticipial Konstruktion er bibeholdt i nogle Oversættelser af det nye

Testamente.«
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Dette stemmer godt overens med Herrens Ord og Apost-

lenes Praksis. Og deres Praksis maa under alle Omstændig-

heder have den største Vægt; thi vi kan sikkert alle være

enige om, at de har haft en rigtig Opfattelse af Herrens Ord

og Befaling, hvad der ikke altid kan siges om Oversætterne.

Som vi skal se, tager de første Kristne da ogsaa ved deres

Eksempel Afstand fra den nye Oversættelse. Desuden har

vi Jesu eget Eksempel. Som Stifter af den nye Pagt maatte

han vise os Vejen i alt vedrørende denne.

Hvad Apostlene og den første kristne Menighed angaar,

da fulgte de Herrens Ord i Mark. 16, 16 saavel som den

gamle Oversættelse af Matt. 28, 19. 20. Da ca. 3000 Mænd

paa Pinsefestens Dag spurgte « Peter og de øvrige Apostle:

I Mænd Brødre! hvad skal vi gøre?» svarede Apostelen: « Om-

vend eder, og hver af eder lade sig døbe paa Jesu Kristi

Navn til eders Synders Forladelse; og I skal faa den Hellig-

aands Gave.» Ap. G. 2, 37. 38. «De, som nu tog imod [alt-

saa troede] hans Ord, blev døbt.» 41de Vers.

Troen maa gaa forud for Daaben. Og Barnedaabens

Forsvarere kommer ikke uden om denne Kendsgerning ved

at paastaa, at spæde Børn ogsaa kan tro; thi Herren siger

udtrykkeligt, at de hverken «forstaar godt eller ondt». 5

Mos. 1, 39. Bibelen anerkender ingen anden Tro end den,

der kommer ved, at man hører Guds Ord. Rom. 10, 17.

Som vi allerede har set, og som det fremgaar af 1 Pet.

3,21, er Daaben «en god Samvittigheds Pagt med Gud».

Men en saadan kan ingen indgaa, saa længe han endnu ikke

forstaar sig paa godt eller ondt.

For den, der tror paa Frelse alene gennem Troen paa

Kristus, og som paa denne Tro lader sig døbe, bliver Daa-

ben til Frelse. De, der er døde med Kristus, og som har følt

Aandens rensende Kraft ved det levende Ords Forkyndelse,

er skikket til at indgaa en saadan hellig Pagt med Gud.

Man begraver ikke et Menneske, før vedkommende er

død — eller man burde i det mindste ikke gøre det. Paa
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samme Maade forholder det sig med Daaben, der i den hel-

lige Skrift sammenlignes med en Begravelse. Det gamle
Menneske maa først korsfæstes med Kristus; thi som Paulus

siger: «Saa mange, som blev døbt til Kristus Jesus, blev

døbt til hans Død.» Og videre: «Vi blev altsaa begravet

med ham ved Daaben til Døden, for at, ligesom Kristus blev

oprejst fra de døde ved Faderens Herlighed, saaledes ogsaa

vi skal vandre i et nyt Levned. » Rom. 6, 3. 4. Daaben er

saaledes et ydre Tegn paa, hvad der allerede har fundet

Sted i Hjertet. Rom. 6, 5—11. Uden en levende Tro paa

Kristus vilde Daaben ingen Betydning have. Daaben besid-

der ikke Kraft til at genføde et Menneske, det gør derimod

Herrens Ord. 1 Pet. 1, 23—25. Se ogsaa Jak. 1, 18.

Daaben og Nadveren er knyttet til hinanden. Ap. G. 2,

42. 46. Hvis det derfor skulde være rigtigt at dobe spæde
Børn, burde disse ogsaa deltage i Nadveren. For øvrigt har

man inden for Kristenheden fra Tid til anden efter Behag

foretaget saadanne Forandringer, der syntes at passe efter

Forholdene.

Som det fremgaar af << Danmarks og Norges KirkerituaU

— Kristiania 1883 — lærte den lutherske Kirke i mange Aar,

at spæde Børn var besat af en ond Aand, der blev uddrevet

ved Daaben. Idet Børnene blev baaret hen til Præsten, for

at han (efter deres Mening) skulde uddrive Djævelen af disse

uskyldige smaa, udtalte han bl. a.:

Far herud, du urene Aand, og giv den Helligaand Rum!»

Eller:

«Jeg besværger dig, du urene Aand, i Navns Faders, Søns og Hel-

ligaands, at du udfarer og viger fra denne Jesu Kristi Tjener (Barnet).

>

Ifølge « Liturgiens Historie* (Engelstøft) , Side 190, skete

denne Uddrivelse af Djævelen paa følgende Maade:

«Der blæses paa Barnet, gøres Kors tre Gange over det, Djævelen

bydes vel straks at fare ud. . . . Endelig besværges ban i den treenige

Guds Navn ledsaget af trende Korsbetegnelser at udfare og vige fra

denne Guds Tjener« — altsaa Barnet.
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Hvorledes bør Daaben udføres?

Selve Ordet «døbe» betyder at dyppe eller sænke ned i

Vandet. Herom siger Dr. Martin Luther:

«Daaben hedder paa Græsk Baptismos, paa Latin Mersio, et Ord,

der bruges, naar man dykker noget helt ned i Vandet, saa dette gaar

sammen over det. Og ihvorvel det paa mange Steder slet ikke er Brug

at nedsænke eller dykke Børnene helt under i Daaben, men alene med

Haanden at overgyde dem med Vand fra Døbekarret, saa skulde det

dog være saaledes, og det vilde være rigtigt, at man, ifølge Betydnin-

gen af Ordet Daab, helt og holdent nedsænkede og døbte Barnet eller

enhver, der døbes, i Vandet og atter tog dem op deraf.

»

Og videre:

« Daaben er et udvortes Tegn eller Løsen, der adskiller os fra alle

udøbte Mennesker, saa at vi derved kendes som vor Hærførers, Kristi,

Folk, under hvis Banner (det er det hellige Kors) vi stadig kæmper

imod Synden. Derfor maa vi agte paa tre Ting i det hellige Sakra-

ment: Tegnet, Betydningen og Troen. Tegnet bestaar i, at man støder

Mennesket ned i Vandet i Faderens, Sønnens og den Helligaands Navn,

dog lader man ham ikke blive deri, men løfter ham igen op deraf;

derfor siger man: at stige op af Daaben. Altsaa maa begge Stykker

være i Daaben: Neddykningen og Opløftningen.« — « Luthers reforma-

toriske Skrifters, Side 64, 65.

Den hellige Skrift omtaler ingen anden Form for Daa-

ben end Neddyppelse— en billedlig Fremstilling af en Begra-

velse. I Daaben begraves vi med Kristus for at opstaa med

ham og «vandre i et nyt Levned». Rom. 6, 3. 4. « Johannes

døbte i Ænon, nær ved Salem, fordi der var meget Vand

der.» Joh. 3, 23. Da Filip døbte Hofmanden, «steg begge

ned i Vandet, baade Filip og Hofmanden: og han døbte

ham». Ap. G. 8, 38.

Historiens Vidnesbyrd.

Her maa jeg indskrænke mig til kun at citere nogle faa

af de mange Historikere, som bekræfter Bibelens Sandhed

om Daaben. Jeg skal endda kun citere saadanne, som selv-

hyldede Barnedaaben. Men netop dette giver Citaterne større
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Kraft, idet disse Udtalelser altsaa ikke kan være paavirket

af Forfatterens egne Meninger, hvad jo ellers ofte er Til-

fældet. Angaaende Barnedaaben siger Edmund Pressensé:

«Der er ikke noget Sporgsmaal, om hvilket der har været ført en

mere levende Strid end om spæde Børns Daab. I Virkeligheden er-

kender Kirkens mest udmærkede Historieskrivere, at denne Skik ikke

naar op til den apostoliske Tid.» — «De tre forste Aarhundreders Kirke-

historie*, 1, 577.

Om selve Daaben siger samme Forfatter:

«Daaben, der var Tegnet paa Indtrædelsen i Kirken, blev udfort

ved Neddyppelse. . . . Der krævedes ogsaa Tro af enhver, som modtog

Daaben. Det faldt ikke Apostelen Paulus ind, at man kunde meddele

Daaben uden Tro, Tegnet uden det Betegnede, og i sit Sprogs dristige

Simpelhed tager han ikke i Betænkning at identificere Omvendelsens

aandelige Kendsgerning med den Handling, der er dens Symbol. «Vi

er altsaa begravet med ham (Jesus Kristus) ved Daaben til Dødens,

siger han (Rom. 6, 4). . . . Det nye Testamentes Forfattere tillægger alle

Daaben den samme Betydning; den forudsætter efter deres Mening en

Aabenbarelse af det religiøse Liv, der kan være forskelligt i Grad, men

stedse fordres (Ap. G. 2. 28; 8,13—17.37.38: 10,47; 16,14.15.331. . . .

For Resten er det rimeligt, at den nyomvendte, forend Daaben blev

modtaget, aflagde en kort Troesbekendelse; det var den gode Samvit-

tigheds Pagt med Gud, Apostelen Peter omtaler. Denne Skik var i fuld

Kraft i det andet Aarhundrede, saa at alt leder til at antage, at den

gaar tilbage til det første Aarhundrede. > — Samme, Side 439, 440.

Og videre paa Side 441:

«Den kristne Daab bliver lige saa lidt som Troen overdraget ved

Arv. Det er den vigtigste Grund, der bevæger os til den Antagelse, at

den i det apostoliske Aarhundrede ikke blev skænket smaa Born>.

Dr. A. Neander erkender ogsaa, at Barnedaaben ikke er

en apostolisk Anordning. Han siger:

« Straks efter Irenæus, i Slutningen af det andet Aarhundrede, vi-

ser Tertullian sig som en ivrig Modstander af Barnedaaben, et Bevis

paa, at denne endnu ikke blev betragtet som en apostolisk Anordning. >

Xcdnders Kirchenf/eschichte*, 1ste Del, Side 171. 172.



Kristi Daab. Sadledes summer <lci sig for os at fuld-

komme al Retfærdighed." Mali. 3, i:>.

-i:\
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Dr. Neander skriver videre paa et andet Sted:

«Den Skik at døbe Børn laa fjernt fra denne Tid [den aposto-

liske]. Af Eksempler paa hele Familiers Daab kan man ingenlunde

slutte, at en Barnedaab var i Brug. Af 1 Kor. 16, 15 lægges ogsaa for

Dagen, at en saadan var urigtig; thi deraf ses tydeligt, at hele Stefanus'

Familie, som Paulus døbte, bestod af saadanne Medlemmer, som alle-

rede var naaet til den modnere Alder. Den Slutning, at Børnenes Daab
ikke kan have en apostolisk Oprindelse, fremkommer ikke alene deraf,

at spæde Børns Daab først saa sent med Sikkerhed omtales, men ogsaa

deraf, at Modstanden mod denne Skik længe vedblev. » — «Den kristne

Kirkes Grundl. og Led. », 1 B., S. 168 (cit. i «Svar paa Lektor Walden-

stroms Skrift: Barnedaabens Hist.*, Side 38).

Professor Joh. Pet. Lange (tysk Teolog) skriver:

«Alle Forsøg paa at bevise Barnedaaben fra det nye Testamente

er frugtesløse. Det strider ganske imod den apostoliske Tids Aand og

det nye Testamentes Grundlærdomme. » (Cit. i samme, Side 38, 39.

Professor i Teologi Herm. Olshausen, der anses for sin

Tids bedste Bibelfortolker, skriver i sin Anmærkning til

Tit. 3, 5:

«Dog kender det nye Testamente aldeles ikke Barnedaaben; ej

heller kan noget Menneske genfødes uden sit Medvidende.« — « Bibelsk

Kommentar*. Ørebro 1854.

I afdøde Biskop Fr. Nielsens Kirkeleksikon staar føl-

gende at læse som Forklaring til Ordet Baptisterium:

«I Kirkens ældste Dage stod Forberedelsen til Daaben og selve

Daabshandlingen under Biskoppernes særlige Tilsyn; ikke enhver Præst

kunde døbe, ej heller kunde der døbes i enhver Kirke. Da voksnes

Daab derhos endnu var almindelig, og Daaben i Regelen foregik ved

Neddykkelse, opførtes der ved Bispekirkerne særlige Bygninger, Bap-

tisterier eller Døbekirker med stensatte Kummer (Pisciner), der havde

Tilløb og Afløb af frisk Vand som Termernes Frigidarier.

»

Her indrømmer Biskoppen, at den voksne Daab saavel

som Neddykkelse var den almindelige i « Kirkens ældste

Dage». Naar og af hvem er Barnedaaben da blevet indført?
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Barnedaaben stammer ligesom Søndagen fra Hedenska-

bet, og da dette og Kirken blev forenet, fulgte disse Menne-

skebud med ind i Kirken. Under Hedenskabet brugte man
nemlig at øse Vand paa Barnet. Herom skriver Professor

N. M. Petersen i sin « Danmarks Historie i Hedenold*, Kø-

benhavn 1855, III, Side 336:

«Ogsaa under Hedenskabet brugte man, som flere gamle Folk.

straks efter Fodsien at øse Vand paa Barnet eller, som det kaldes, at

vadne det (at vatna, at ausa vatni, at verpa vatni å), hvorved det blev

ligesom indviet til Livet, indlemmet i sin Slægt, og helliget til Stedets

og Slægtens Skytsguder. Med denne Skik var tillige Navngivningen for-

bundet (at ausa vatni ok gefa nafn).»

Det samme fremgaar af et andet Værk, skrevet af den

islandske Historiker Jon Jonsson i Gulløld Islending» (Is

lands Guldalder), udgivet i Reykjavik 1906, Side 365—367:

«Lige efter Fødslen østes der Vand over Barnet, og det fik Navn,

og det fremgaar af Sagaerne, at i den ældste Tid har det været Barnets

Fader, som har øst Vand over det og givet det Navn. Man kender

ikke denne Handlings Betydning i den hedenske Tid og heller ikke alle

de nærmere Omstændigheder ved den: men uden Tvivl har den beteg-

net en Slags Renselse eller Vielse. . . . Efter at Kristendommen var ved-

taget ved Lov paa Island, kommer Daaben i Vandøsningens Sted, og

deraf fremgaar, at Vandøsningen i Hedendommen har været en lig-

nende eller tilsvarende Handling.

»

Barnedaab og Konfirmation.

Men er der da slet intet Bevis i den hellige Skrift for

Barnedaaben? Nej, ikke Spor, medmindre man selv laver

Beviserne, hvad mange har søgt og endnu søger at gøre. Jeg

skal her nævne nogle af de fornemste:

1. <Lad de smaa Børn komme til mig; formen dem det

ikke; thi Guds Rige hører saadanne til.* Mark. 10, 14. Her

staar ikke eet Ord om Daab, og Jesus døbte heller ikke disse

smaa Børn. Han døbte slet ikke (Joh. 4, 2), og det var heller

ikke i den Anledning, at Forældrene bar Børnene til ham,
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men for at han skulde lægge Hænderne paa dem og velsigne

dem. Matt. 19, 13; Mark. 10, 16.

Vi bør ogsaa bære (paa Bønnens Arme) vore Børn frem

til Jesus og bede ham om at velsigne dem. Men det bliver

rigtignok noget ganske andet end Barnedaab, og vi har ikke

saadan uden videre Lov til at fortolke Guds Ord efter eget

Ønske. Vi læser f. Eks., at Herren velsignede Abraham,
Isak og Jakob, men det betyder dog vel ikke, at han døbte

dem?
2. <Daaben er traadt i Stedet for Omskærelsen.* Det

lærer Herrens Ord ikke. Og hvis det virkelig var Tilfældet,

saa skulde jo kun Drengebørn døbes.

3. i Og han selv og alle hans blev straks døbt.y Ap. G.

16, 33. I Udtrykket «alle hans» ser nogle et Bevis for Barne-

daaben, idet de slutter sig til, at der absolut maa have været

smaa Børn til Stede. Denne Slutning er imidlertid forkert;

thi i det 32te Vers staar der tydeligt, at Paulus og Silas

« satte et Bord for dem og frydede sig over, at han med hele

som var i hans Hus», og i det 34te Vers læser vi, at han

« satte et Bord for dem og frydede sig over, at han med hele

sit Hus var kommet til Troen paa Gud». Der var altsaa

ingen til Stede, til hvem de ikke kunde tale Guds Ord, og

som ikke kunde tro paa Gud.

Der henvises ofte til Konfirmationen som en Slags

Støtte for Barnedaaben. Den er imidlertid kun en skrøbelig

Krykke, og som bekendt forkastede Protestanterne jo denne

Skik allerede i det 16de Aarhundrede. Angaaende dette

Punkt skriver Biskop Fr. Nielsen i sit Kirkeleksikon under

Afhandlingen « Konfirmation »

:

«Imod dette selvopfundne Sakrament gjorde de evang. Lærere

Indsigelse til Dels i meget skarpe Udtryk. Luther kaldte det Abespil og

Narreværk, Melankton og Kaivin udtalte sig heller ikke blidt. Konfir-

mationen var jo ikke en af Herren indstiftet hellig Handling, hvortil

Helligaandens Gave var knyttet. En Paastand derpaa krænkede Daa-

bens Ære. Daalen trængte ikke til en saadan Fuldstændiggørelse.*
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Der hengik lang Tid, inden Konfirmationen atter ind-

fortes i den protestantiske Kirke — i Danmark og Norge i

Aaret 1736. Siden har den lutherske Kirke optaget og prak-

tiseret det, som dens Stifter forkastede som « Abespil og Nar-

reværk »

.

Barnedaaben har ingen Hjemmel i Guds Ord. Dens egne

Tilhængere maa, som vi har set, indrømme, at den kun hvi-

ler paa Traditioner eller Sagn, samt at den først er blevet

indført længe efter Apostlenes Tid.

Guds Ord staar endnu fast: «Den, som tror og bliver

døbt, skal blive frelst; men den, som ikke tror, skal blive

fordømt. » Mark. 16, 16.

«Og hvad saa Herrens Menighed

End sukker for af Aanden,

naar Tro og Daah vi holde ved,

oprinder efterhaanden:

thi endnu er Guds Aand saa ri^,

saa mægtig og miskundelig

som første Pinsedagen.*

(Grundtvig.)



VEJEN TIL SUNDHED.
LIVETS OG SUNDHEDENS GUDDOMMELIGE LOVE.

OG HAX sagde: Om du flitteligen hører Herren, din Guds, Røst

og gør det, som Ret er for hans Øjne, og vender dine Øren til

hans Bud og holder alle hans Befalinger, da vil jeg ikke lægge

paa dig nogen af de Sygdomme, som jeg lagde paa Ægypterne; thi jeg

er Herren, som læger dig.» 2 Mos. 15, 26.

Hvor vi end vender Blikket, møder vi Sygdom og Elen-

dighed. Den stærke Slægt, som vi kender fra Bedstefaders

Tid, er i Færd med at forsvinde. Trods de uhyre Fremskridt,

der gøres paa snart sagt alle Omraader — ogsaa de hygiej-

niske — er det en Kendsgerning, at Sygdommene tiltager i

en foruroligende Grad.

Hospitalerne og Klinikkerne er overfyldt, og den pligt-

opfyldende Læge og den opofrende Sygeplejerske slider fra

Morgen til Aften; alligevel stiger Patienternes Antal, og neppe

er det lykkedes at begrænse en Sygdoms Udbredelse, før en

ny melder sig. Jeg nævner ikke dette for at kritisere vor

udmærkede Lægestand eller for at nedsætte vore dygtige

Sygeplejerskers Arbejde, men for om muligt at vække Deres

Interesse for det Emne, jeg her vil behandle.

Fordum udvalgte Herren Israel til «at være ham til et

Ejendoms Folk fremfor alle Folk, som er paa Jordens

Kreds». 5 Mos. 7, 6. Som « Verdens Lys» og « Jordens Salto

skulde hans Folk staa «højt over alle Folk, hvilke han har

skabt, til Lov og til Navnkundighed og til Pryd». 5 Mos. 26,

19: Matt. 5, 13. 14.
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Naturlovene.

Guds store Skaberværk opretholdes og styres efter be-

stemte, beundringsværdige Love. Disse kaldes Naturlove. Den

mindste Afvigelse fra eller Overtrædelse af disse Love kan

faa uberegnelige Følger. Dette gælder ogsaa de hygiejniske

Love, og af den Grund er det af den allerstørste Betydning

for vort fysiske Vel, at vi faar Oplysning herom.

Skabt i Guds « Billede », efter hans « Lignelse » og bestemt

til at « regere over Havets Fiske og over Himlens Fugle og

over Fæet og over al Jorden » (1 Mos. 1,26), er Mennesket

Skabningens Mesterværk — Kronen og Kransen paa Guds

Skabning.

Den, der er skabt til at « regere » «over al Jorden », maa

nødvendigvis ogsaa være udrustet med Evne og Forstand iil

at forstaa de Love, hvorefter det, han skal « regere » over,

skal ledes og styres. En saadan Evne har Gud givet Menne-

sket, og vor Tids Opfindelser har til fulde bevist, hvad de,

der forstaar at tage Naturlovene i Brug, kan udrette.

Hvilken uhyre Kraftværdi er ikke gaaet tabt, fordi vore

Forfædre ikke forstod at udnytte Naturlovene, og hvad

kunde der ikke have været opnaaet, hvad den legemlige

Sundhed betræffer, hvis vore Forfædre havde haft et mere

indgaaende Kendskab til de hygiejniske Love. Med Rette

staar der skrevet: «Til Grunde gaar mit Folk, fordi de ikke

har Kundskab. » Hos. 4, 6.

Aarsagen til Sygdom og Elendighed.

Den « Herlighed » og «Ære», hvormed Gud ved Skabel-

sen «kronede» Mennesket (Heb. 2, 7), har Synden til Dels

ødelagt. «Synden er Lovens Overtrædelse«, og den svækker

og fordærver Karakteren og leder Mennesket bort fra det

rene, det ædle og det ophøjede — bort fra Guds Forskrifter.
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De frygtelige epidemiske Sygdomme og dødelige Farsot-

ter, som i den mørke Middelalder fra Tid til anden hærgede

Europa, skyldes for en stor Del hin Tids Ligegyldighed

over for og Ukendskab til disse Forskrifter. Man levede ikke

alene i et aandeligt Mørke, men ogsaa i et fysisk.

Det kan ikke siges for tit eller understreges for stærkt,

at Aarsagen til Sygdom er en Overtrædelse af Naturlovene.

Dermed være det ikke sagt, at den syge selv er Skyld i sin

Sygdom; vi maa ofte lide under de Fejl, vore Fædre har be-

gaaet; «de er ikke mere, og vi bærer deres Misgerninger*,

siger Profeten. Begr. 5, 1,

Et Eksempel: En Fader henvendte sig en Gang til en

Læge med sin 16-aarige Søn, der led af en stadig Træthed

— i den Grad, at det gjorde ham uskikket til Arbejde. Jeg.

begriber ikke, hvad der er i Vejen med Drengen, » sagde Fa-

deren til Lægen; «min Hustru og jeg er begge kraftige, og vi

har aldrig fejlet noget. » «Det kan godt være,» sagde Lægen,

efter at han havde undersøgt Drengen grundigt; «men sig

mig, min Herre, er De ikke slem til at ryge Tobak? » «Jo,>

svarede Manden, «jeg har røget, siden jeg var femten Aar,

men det gør mig ingenting.* «Der har vi det,» sagde Lægen,

«De har røget Deres Søn op, før han blev født.»

Dr. med., Professor Knud Pontoppidan siger, at Alko-

holen ødelægger ikke alene «de enkelte Eksistenser; den for-

gifter Afkommet i Moderens Liv», og hvis Tiden tillod det,

kunde jeg læse mange interessante Udtalelser fra kendte

Læger, der bekræfter Rigtigheden af den guddommelige

Sandhed, at Fædrenes Overtrædelser hjemsøges paa Børnene.

Den store Læges Forskrifter.

Som det fremgaar af vor Tekst, er Herren vor Læge (se

norsk Overs, af 2 Mos. 15, 26), og det er baade interessant og

lærerigt at læse de Forskrifter, han har givet os. Det er en

stor Misforstaaelse, at han ikke skulde bryde sig om vor le-
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gemlige Sundhed; de hygiejniske Forskrifter, han har givet

os, beviser det modsatte. Og jo mere man indretter sin Leve-

vis i Overensstemmelse med disse Forskrifter, desto større

Sundhed opnaar man.

Dr. Suchard, der for en Del Aar siden erhvervede det

medicinske Fakultets Guldmedalje i Paris, har i et trykt Fo-

redrag — < Moses som Hygiejniker» — paavist Israels store

fysiske Fortrin grundet paa disse Forskrifter. Paa Side 14

siger han bl. a.:

«Det er statistisk bevist, at der blandt Israeliterne er en højere

Gennemsnitslevealder, et større Antal Fødsler og en ringere Dødelighed

end blandt de Kristne, iblandt hvilke de lever. Man har ligeledes lagt

Mærke til, at de angribes mindre end andre Racer af de store Epide-

mier; allerede i Middelalderen maatte de lide under, at Pesten ikke de-

cimerede deres Familier ligesom de Kristnes; man beskyldte dem for

at staa i Pagt med Troldmænd og med den Onde selv.»

« Ligeledes lider de mindre af kroniske Sygdomme, af Kirtelsyge

og Tuberkulose, og deres Sundhedstilstand er endogsaa ualmindelig god

i de store Hovedstæder, hvor de ofte bebor de smudsigste og usund-

ste Kvarterer som Whitechapel og de mørke Gaarde i Holborn, i hvilke

Dele af London man har gjort disse Iagttagelser. Deres Levedygtighed

er saa almindelig anerkendt, at flere Assuranceselskaber indrømmer

dem Nedsættelse i Taksterne.«

Professor Virchow (Berlin) udtalte sig paa en lignende

Maade ved det tyske Naturforskermøde i Strassburg 1885.

Og det er for Resten mærkeligt, at de lærde ikke for længe

siden har faaet Øjnene op for disse hygiejniske Forskrifter.

Det, der forlænger en Jødes Liv, og som skærmer ham mod

Sygdom, maa nødvendigvis øve samme Virkning paa en Kri-

sten. Den legemlige Velsignelse, der følger med Overholdel-

sen af de guddommelige Sundhedsforskrifter, nyder Jøderne

fremdeles godt af.

Naar de Kristne allerede for længe siden har tabt disse

Forskrifter af Syne, skyldes det vel i første Række en fejl-

agtig Opfattelse af de Love, som Gud under den gamle Hus-

holdning gav sit Folk. Man har ikke forstaaet at skelne mel-
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lem de rent ceremonielle Bud og de øvrige Bud. Og ved

Kristendommens og Hedenskabets Sammensmeltning i det

4de Aarhundrede ef. Kr. fik vi i Virkeligheden et nyt Reli-

gionssystem, en Blanding af Kristendommens og Hedenska-

bets Lære. Kristendommen har lidt meget paa Grund af

denne Sammenblanding, ikke alene paa det aandelige Om-
raade, men ogsaa paa det fysiske.

De første Kristne betragtede ikke disse Spørgsmaal med
Ligegyldighed. «Jeg ønsker, at det i alle Ting maa gaa dig

vel, og du maa være karsk, ligesom det gaar din Sjæl vel,»

skriver Johannes til Kajus (3 Joh. 2det Vers) , og den store

Apostel minder os om, at det hører med til vor (fornuftige

Gudsdyrkelse*, at vi fremstiller vore »Legemer som et le-

vende, helligt, Gud velbehageligt Offer ». Rom. 12, 1. Paa

Spørgsmaalet: «Ved I ikke, at I er Guds Tempel, og Guds

Aand bor i eder?» svarer han: « Dersom nogen fordærver

Guds Tempel, skal Gud fordærve ham; thi Guds Tempel er

helligt, og det er jo I.» 1 Kor. 3, 16. 17. Som de, der er den

Helligaands Tempel, bør vi ære Gud i vore Legemer. 1 Kor.

6, 19. 20.

Efter at Dr. Suchard i « Moses som Hygiejniker? har

paavist, at de hygiejniske Forskrifter, som Gud gav Israel,

fuldt ud staar paa Højde med den moderne Lægevidenskab,

siger han paa Side 41—43 bl. a.:

«Det hebraiske Folks Lovgiver vidste altsaa Besked med en hel

Klasse Sygdommes smitsomme Natur og endogsaa med den Maade,

paa hvilken Smitten overføres. Vi har set, at han har opdaget, at On-

det kan meddeles gennem et Saar eller et Brandsaar. Angaaende Ben-

selserne, som jeg ikke kan beskæftige mig med her, da Emnet er alt for

uhyre stort, saa læser vi (4 Mos. 19, 15), at naar en Mand var død i et

Telt, skulde det Bohave og det Husgeraad, som fandtes i Teltet, renses

ved simpelthen at bestænkes: medens « hvert aabent Kar, som der ikke

er bundet et Stykke Klæde over, det er urent». Vidste da Moses noget

om, at Sygdomsspirerne er i Luften, og at de kan falde ned i et Kar?

Vi læser endvidere angaaende det Menneske, som har rørt ved

urene Dyr: «Og naar noget af deres Aadsel falder paa nogen Saasæd,
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som skal saaes, bliver denne dog ren. Men naar der kommer Vand

paa Sæden, og der siden falder noget af deres Aadsel derpaa, da bliver

den eder uren.» (3 Mos. 11, 37. 38.) Vidste Moses da. at Tørhed dræber

Sygdomsspirerne, og at Vand tværtimod udvikler dem?

De Forordninger, som han har givet med Hensyn til Spedalskhed,

der viser sig paa Klæderne, som rødlige eller grønlige Pletter, der for-

tærer Tøjet, baade Traaden og Islætten, bringer os til at anstille de

samme Betragtninger. De angrebne Stoffer skulde, efter at være blevet

undersøgt to Gange af Præsten, uden Skaansel brændes op, saa snart

Pletten havde udbredt sig videre eller ædt sig dybere ind.

Havde da Moses forstaaet, at Spedalskhedsspirerne kan eksistere

som cryptogamiske Planter, hvilke vi nu kalder Mikrober, og at disse

Spirer er levende, fordi de kan udvikle sig og vokse i de Stoffer, hvoraf

Klædedragten bestaar?

Lige indtil vore Dage syntes disse Forholdsregler besynderlige, —
hvilket man kan se af de gamle Kommentarer til vore hellige Skrifter

— men vi betragter dem med Ærbødighed, nu da vi ved, hvor mange

Gange der bliver bragt epidemiske Sygdomme fra Orienten til os i

Stoffer eller i Tæpper, og nu, da vi tillige ved, med hvor stor Mistro

man maa betragte de lungesvindsottiges Opspytninger, og hvor meget

man maa frygte den Materie, der flyder ud af tuberkulose Saar.

I den Beretning, som det lægevidenskabelige Akademi udsendte

den 28. Januar d. A. [1890], findes følgende Udtalelse angaaende Tu-

berkulosen: «Smittemikroberne indeholdes i lungesvindsottiges tørrede

Spyt og i den Materie, der flyder ud af tuberkuløse Saar; det sikreste

Middel til at forhindre Smitte er altsaa at tilintetgøre disse Udtømmel-

ser, inden de bliver tørre, med kogende Vand og med Ild.

»

Vi er altsaa efter saa mange Aarhundreders Forløb naaet til at

beskytte os imod Tuberkulosesmitten ved de samme Midler, som Moses

paabød til Beskyttelse mod Spedalskhed. Læg Mærke til, at det er ikke

af en Fejltagelse, men med Hensigt, at jeg opstiller Spedalskhed og

Tuberkulose ved Siden af hinanden; thi det er nemlig meget nærbe-

slægtede Sygdomme.«

Mad og Drikke.

Den store Apostels Ord, at Guds Rige ikke bestaar «i at

spise og drikke » (Rom. 14, 17), kan ikke betyde, at vi har

Lov til at spise og drikke, hvad vi vil, og saa meget vi lyster:

thi hvis det var Tilfældet, kom Paulus i Strid med sig selv.

En sand Kristen maa være afholdende i alt — det vil sige.
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han afholder sig fra alt det, der skader hans Sundhed, og

nyder med Maade af det, som er sundt. 1 Kor. 9, 25. 27. En
Fraadser og Dranker kommer ikke ind i Guds Rige. 1 Kor.

6, 10; Gal. 5, 19—21. En sand Kristen følger den guddom-

melige Forskrift: «Hvad enten I derfor spiser eller drikker,

eller hvad I gør, da gør alt til Guds Ære!» 1 Kor. 10, 31.

Selvfølgelig skal man vogte sig for at gaa til Yderligheder.

Sværmeri har ofte ødelagt en god Sag. Derfor gælder det

om at være « sunde i Troen»; men vort Motto bør være: «En

sund Sjæl i et sundt Legeme.

»

Det spiller en overordentlig stor Rolle for vor legemlige

Sundhed, hvad vi spiser og drikker. Angaaende dette læser

vi i et Værk, hvis Titel er «/ den store Læges Fodspor*, Side

299—301, følgende:

«Vort Legeme opbygges ved den Føde, vi spiser. Der foregaar

et stadigt Stofskifte i vor Organisme; enhver Bevægelse af et Organ

medfører Nedbrydelse af Væv, og det saaledes nedbrudte opbygges ved

den Føde, vi spiser. Ethvert Organ i Legemet maa have den Næring,

der tilkommer det. Hjernen maa have sin Del, og det samme gælder

Ben, Muskler og Nerver. Det er en vidunderlig Proces, som forvand-

ler Føden til Blod og ved Hjælp af dette Blod opbygger de forskellige

Dele af Legemet; men denne Proces foregaar uafladelig og forsyner

enhver Nerve og Muskel og alt Væv med Liv og Styrke. . . .

Man bør vælge den Føde, som bedst kan skaffe Legemet de Stof-

fer, det behøver. I denne Henseende er Smagen ikke nogen paalidelig

Vejleder. Den er blevet forvænt gennem daarlige Spisevaner; ofte kræ-

ver den Føde, som skader Sundheden og svækker i Stedet for at give

Styrke. Vi kan ikke med Tryghed lade os lede af, hvad Skik og Brug

foreskriver. Den Sygdom og Lidelse, som hersker alle Vegne, skyldes

for en stor Del de almindelig udbredte Fejl i Henseende til Kosten. . . .

Men ikke alle Fødemidler, som i og for sig er sunde, passer os

lige godt under alle Omstændigheder. Valget af Føde bør gøres med
Omhu. Vor Kost maa være afpasset efter Aarstid, Klima og Beskæf-

tigelse. Nogle Fødemidler, som kan bruges paa en Aarstid eller i et

Klima, passer ikke i et andet. Saaledes er der ogsaa forskellige Føde-

midler, som passer bedst for Personer med forskelligt Arbejde. Føde,

som ikke passer for dem, der fører et stillesiddende Liv eller udfører

strengt aandeligt Arbejde, kan ofte med Fordel benyttes af saadanne,
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som har haardt legemligt Arbejde. Gud har givet os en rigelig Afveksling

af sunde Fødemidler, og heraf bør enhver vælge de Ting, som Erfaring

og sund Fornuft viser at være bedst for hans eget Vedkommende.*

Der findes tre Spisesedler omtalt i den hellige Skrift,

hvilke jeg her kortelig skal berøre. Den første lyder paa

Frugt, Nødder og Kornsorter. 1 Mos. 1, 29. Den anden ind-

befatter endvidere Grøntsager. 1 Mos. 3, 18. Og den tredje

tager Kød med. 1 Mos. 9, 3. Det vil sige Kødet af rene (sunde)

Dyr; de urene (usunde) Dyr maatte Guds Folk ikke spise.

3 Mos. Ilte Kap. Herom siger Dr. Suchard i «Moses som

Hygiejniker», Side 32 og 33:

«Ved at betragte alle disse Dyr, Pattedyr, Fiske, Fugle og Insek-

ter, som det enten er forbudt eller tilladt at spise, under eet, ser vi, at

Moses ved at rette sig efter zoologisk-filosofiske Hensyn og efter den

Forestilling, han havde om Dyrenes større eller mindre Grad af Fuld-

kommenhed og større eller mindre Renhed eller Urenhed, sluttelig kom
til det Resultat, kun at tillade Nydelsen af Kødet af de Dyr, som altid

nærer sig af sund Føde, og i hvis Muskler der følgelig ikke kan findes

Sygdomsspirer. . . . Hvis man vilde spørge en Nutidslæge om, hvilke

Dyrs Kød man uden Fare kan nyde, vilde han ganske vist lade sig

lede af det Kendskab, man nu har, til Smitte og Snyltedyr, men han

vilde komme til samme Resultat, som Moses kom til. . . .

Men medens Moses, hvem dette Renhedsideal stadig foresvævede,

gav Forskrifter angaaende — man maa tillade mig dette Udtryk — den

aandelige Hygiejne, gav han tillige beundringsværdige Forskrifter an-

gaaende den lægevidenskabelige Hygiejne og uddrog praktiske Slut-

ninger, som Videnskaben først i den allersidste Tid med stor Møje er

naaet til.

»

Hvis Dr. Suchard har Ret, bliver det særlig interessant

at betragte de tre allerede nævnte Spisesedler; thi som man
ser, foreskriver de to første Frugt, Nødder, Korn og Grønt-

sager, medens den tredje giver Tilladelse til at spise Kødet

af rene Dyr; den sidste Tilladelse blev ikke givet før efter

Syndfloden — altsaa i det 17de Aarh. efter Skabelsen. Hvilke

af disse Spisesedler, der er den bedste, turde ikke være van

skeligt at afgøre, især naar man tænker paa Sygdommens
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Tiltagen blandt Dyrene for ikke at tale om de mange Kød-

skandaler, Aviserne hyppig bringer Meddelelser om.

Jo mere man fordyber sig i disse Spørgsmaal, desto ty-

deligere ser man Guds store Omsorg for sine Børns timelige

saavel som aandelige Vel. I Sandhed, han er sit Folks Læge!

Evig Sundhed.

Næsten alle syge længes efter at blive raske; kun faa

ønsker sig Døden. Gud har lagt store Muligheder i den sy-

ges Haand, og den, som efterfølger Naturens Love, vil i

mange Tilfælde kunne opnaa utrolige Ting. Det er forbav-

sende, hvilke helbredende Kræfter Naturen raader over, og

hvor villig den er til at hjælpe den, der adlyder dens Love.

Alle kan selvfølgelig ikke blive raske, og selv den sunde

maa til sidst bukke under, om ikke før saa for Alderdom-

men. Spørgsmaalet bliver da: Naar forsvinder al Sygdom,

og hvorledes kan vi opnaa evig Sundhed? Naar Synden for

evigt er afskaffet, men heller ikke før.

Paa den nye Jord leder Kristus selv sit Folk som dets

Konge, «og Døden skal ikke være mere, ej heller Sorg, ej hel-

ler Skrig, ej heller Pine skal være mere». Aab. 21, 4. Syn-

den og alle dens frygtelige Følger er for evigt afskaffet; »In-

gen Indbygger skal sige: Jeg er syg». Es. 33, 24.

I « Sundhedsbladet», Aargang 1904, Side 107, findes

nogle praktiske hygiejniske Regler, som jeg vil anbefale Dem
at følge. Vi læser:

«Staa tidlig op, gaa tidlig i Seng og udfyld Dagen med Arbejde.

Vand og Brød opretholder Livet; Solskin og ren Luft er uund-

værlig for Sundheden.

Nøjsomhed og Ædruelighed hidrager mægtigt til Opnaaelsen af et

langt Liv.

Renlighed forhindrer Rust; den Maskine varer længst, som passes

bedst.

Tilstrækkelig Søvn opbygger og styrker; for megen Søvn virker

slappende og svækkende.
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En fornuftig Klædedragt bidrager til at fremkalde en Følelse af

Frihed og til at vedligeholde en normal Legemsvarme.

Et Hjem, hvor Renlighed og Glæde er til Huse, er et lykkeligt

Hjem.

Et glad Sind medfører Livsglæde, og Livsglæde er det halve af

Sundheden, medens Mismod og Tungsind fremskynder Sygdom og graa

Haar.

Dersom De tjener Deres Brød ved aandeligt Arbejde, saa lad ikke

Deres Arme og Ben blive stive; dersom De tjener Deres Ophold ved

Hjælp af Økse, Hakke eller Spade, saa forsøm ikke at udvikle Deres

Aandsevner og at udvide Deres aandelige Horisont.«

Og videre paa Side 173:

«De Love, som har med den personlige Sundhed at gøre, kan

kortelig opstilles saaledes:

1. Indaand kun ren Luft.

2. Drik kun rent Vand.

3. Spis kun ren Føde.

4. Tag tilstrækkelig Bevægelse.

5. Indtag de rette Stillinger.

6. Forædle Deres Sind ved passende aandelige Studier.

7. Tag passende Hvile og Vederkvægelse samt tilstrækkelig Søvn.

8. Undertryk Deres Lidenskaber og behersk Deres Følelser.

9. Overhold strengt personlig Renlighed.

10. Vær afholdende i alle Ting.»

Vi er kommet langt bort fra Paradis, men der er sikkert

en stærk Længsel hos alle efter at komme tilbage igen. Da-

gen er heller ikke langt borte, Morgenen gryr, og i det fjerne

ser vi allerede Genoprettelsens Tid nærme sig. Et stort For-

beredelsesværk, der tager Sigte paa baade «Aand og Sjæl og

Legeme», gaar for sig i alle Lande og blandt alle Folk —
ogsaa herhjemme hos os.

«Men han selv, Fredens Gud, helliggøre eder ganske og

aldeles, og gid eders Aand og Sjæl og Legeme maa bevares

helt og holdent, uden Dadel i vor Herres Jesu Kristi Tilkom-

meise! Trofast er han, som kaldte eder, han skal ogsaa gøre

det.» 1 Thess. 5, 23. 24.



DØDENS GAADE.
HVOR ER SJÆLEN MELLEM DØDEN OG OPSTANDELSEN? ER DEN

I HIMLEN ELLER I STRAFFESTEDET ELLER HVOR?

MEN dør en Mand. er hans Kraft forbi, og opgiver et Menneske
Aanden, hvor er han da? Joh 14, 10.

Det Spørgsmaal, vi særlig kommer til at beskæftige

os med i dette Foredrag, er: Hvor er Sjælen mellem Døden
og Opstandelsen? Da Josef blev anmodet om at forklare

Faraos Drøm, svarede han: «Det staar ikke til mig; Gud
skal svare Farao. » 1 Mos. 41, 16. Disse Ord gør jeg til mine.

Den hellige Skrift er en guddommelig Kilde, hvoraf vi frit

kan øse, og deri finder vi et fyldestgørende Svar paa ethvert

Spørgsmaal, der hører med til vor Sjæls Frelse.

At det allerede ved det første af denne nye Række Fore-

drag skulde lykkes mig at klargøre alt vedrørende Døden og

hinsides Graven, turde være for meget at vente. Jeg beder

derfor mine ærede Tilhørere, der maatte være af en anden

Mening end jeg vedrørende disse Spørgsmaal, ikke at fælde

nogen Dom i denne Sag, før Rækken er afsluttet.

Døden er en Fjende. Det mærker man først rigtig, naar

man sidder ved en kær og trofast Vens Dødsleje, eller naar

man staar ved den kolde Grav for at sige Farvel til den, man
elsker højest af alt her i Livet. Hvor det er tungt, ja knu-

gende tungt, at skulle skilles fra sine kære! Vi følger dem
til Dødens Port; der skilles vi. Hvad der gaar for sig bag

denne, kan vi ikke se; det er os en Gaade — Dødens Gaade!

Saaledes ser det ud rent menneskelig set. Men takket være
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Herren, at det ser helt anderledes ud, set med Troens Øje.

Jesus har Nøglen til Dødens Port. Han siger: « Frygt ikke!

jeg er den første og den sidste og den levende; og jeg var

død, og se, jeg er levende i Evighedernes Evigheder, og jeg

har Dødens og Dødsrigets Nøgler. » Aab. 1, 18. Han gik selv

igennem Dødens Port, brød Gravens Lænker og lukkede den

mørke Port op.

Job stillede ikke Spørgsmaalet: « Opgiver et Menneske

Aanden, hvor er han da?» fordi han ikke selv vidste det; thi

som vi skal se i det næste Foredrag, vidste han rigtig god Be-

sked. Det samme gælder de øvrige hellige Skribenter, og

netop af den Grund henvender vi os til dem for at faa Svar

paa Spørgsmaalet: Hvor er Sjælen mellem Døden og Op-

standelsen?

Sjælen er ikke i Himlen.

Den Lære, at de gudfrygtiges Sjæle gaar direkte til Him-

len umiddelbart efter Døden, kommer i den skarpeste Mod-

strid med Herrens Ord. Belønningen erholdes først, naar

Jesus kommer i sin Herlighed. «Menneskesønnen skal kom-

me i sin Faders Herlighed med sine Engle; og da skal han

betale enhver efter hans Gerning. » Matt. 16, 27. Lige før

han blev korsfæstet, gav han sine Disciple det herlige Løfte,

at han gik bort for at berede dem et Sted, siden vilde han

komme igen for at hente dem. Joh. 14, 1—3.

Saaledes vilde han neppe have talt, hvis den Teori, at

man gaar til Himlen umiddelbart efter Døden, var sand.

Paulus lærer meget tydelig!, at de døde ikke kommer til Him-

lem, før Jesus selv henter dem. «Thi dette siger vi eder med
Herrens Ord, at vi levende, som bliver tilbage til Herrens

Tilkommeise, vi skal ingenlunde komme forud for de hen-

sovede. Thi Herren selv skal stige ned fra Himlen med et

Tilraab, med Overengels Røst og med Guds Basun, og de

døde i Kristus skal opstaa først; derefter skal vi levende,

som bliver tilbage, bortrykkes tillige med dem i Skyer til

24
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at møde Herren i Luften; og saa skal vi altid være sammen
med Herren.* 1 Thess. 4, 15—17. De døde i Kristus møder
ham altsaa ikke før ved hans Genkomst.

Af Heb. 11,39. 40 fremgaar det, at Patriarkerne «op-

naaede ikke Forjættelsen, efterdi Gud forud havde udset no-

get bedre for os, for at de ikke skulde fuldkommes uden os*.

Det samme fremgaar ogsaa af Peters Tale paa Pinsedagen.

Vi læser: «Thi David for ikke op til Himlen; men han siger

selv: »Herren sagde til min Herre: Sæt dig ved min højre

Haand.» Ap. G. 2, 34. Peter vilde ikke have udtalt sig saa-

ledes, dersom han havde troet, at Davids Sjæl var i Himlen.

Men hans Ord beviser ikke alene, at han ikke selv troede

paa en saadan Teori, men at de « gudfrygtige Mænd» (Jøder)

(Ap. G. 2, 5), til hvem han talte, heller ikke troede derpaa;

thi i saa Tilfælde vilde hans Argument, at David «er baade

død og begravet», have været uden Virkning.

Sjælen er heller ikke i Straffestedet.

Gud «har fastsat en Dag, paa hvilken han vil dømme
Jorderige med Retfærdighed ved en Mand, som han har be-

skikket dertil, og dette har han bevist for alle ved at oprejse

ham fra de døde». Ap. G. 17, 31. Den Dag, Paulus her sigter

til, laa den Gang langt ude i Fremtiden, og skønt godt 1800

Aar nærmere hører den endnu Fremtiden til. Altsaa kan de

døde endnu ikke have modtaget deres Dom.
Dommen finder saaledes først Sted ved Kristi Genkomst.

«Men naar Menneskesønnen kommer i sin Herlighed og alle

Englene med ham, da skal han sidde paa sin Herligheds

Trone. Og alle Folkeslagene skal samles foran ham, og han

skal skille dem fra hverandre, ligesom Hyrden skiller Faa-

rene fra Bukkene. Og han skal stille Faarene ved sin højre

Side og Bukkene ved den venstre. Da skal Kongen sige til

dem ved sin højre Side: Kom hid, I min Faders velsignede!

arv det Rige, som har været eder beredt. . . . Da skal han og-
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saa sige til dem ved den venstre Side: Gaa bort fra mig, I

forbandede! til den evige Ild, som er beredt Djævelen og

hans Engle.» Matt. 25, 31—41,

Alle de retfærdige lige fra Adam ned igennem Ræk-
kerne udgør den Skare, der staar ved Jesu højre Side, og til

dem siger han: «Kom hid, I min Faders velsignede! arv det

Rige, som har været eder beredt fra Verdens Grundlæggelse.

»

Men tænk, om det virkelig skulde være sandt, at de var gaaet

til Himlen ved Døden, saa har de jo allerede været der —
mange af dem endog i flere Tusinde Aar. Ved Jesu Gen-

komst maa de altsaa forlade denne Salighed og vende tilbage

til Jorden for at opstaa og blive fremstillet for Menneskens

Søn. Kommer ikke en saadan Teori i skarp Modstrid med
Herrens Ord og med sund Fornuft?

Paa Jesu venstre Side staar den ugudelige Skare, til

hvem han siger: «Gaa bort fra mig, I forbandede! til den

evige Ild. » Men ifølge vor Børnelærdom skal de allerede

have været i Straffestedet — for manges Vedkommende igen-

nem lange Tidsaldre. Af hvilken Grund skal de nu frem-

stilles for Jesus igen? Hvorfor siger han til dem, at de skal

gaa bort fra ham til den evige Ild, naar de har været der,

siden Døden indtraadte? Og hvorfor skal de pines i den

evige Ild i Aartusinder, før de modtager deres Dom? Tager

en saadan Lære sig ikke mærkelig ud? Er det underligt, at

mange tænkende Mennesker kaster Religionen over Bord?

Kan en saadan Lære bidrage til at aabenbare Guds og Kristi

Kærlighed, og kan den forenes med Guds Visdom og Retfær-

dighed? Vilde nogen jordisk Dommer, behandle Forbry-

dere saaledes?

Gud er retfærdig, og han «vil dømme med Retfærdig-

hed*. Sal. 75, 3. David siger: «Imod dig . . . har jeg syndet,

. . . paa det du skal være retfærdig, naar du taler, være ren,

naar du dømmer. » Sal. 51, 6. Nikodemus' Ord: «Mon vor

Lov dømmer et Menneske, uden at man først forhører ham
og faar at vide, hvad han gør?» viser, hvor nøje Gud har
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været med Hensyn til Udstedelsen af de Love, som han gav

ved Moses, og som gælder dette Liv. Tror nogen, at han

skulde være mindre nøje med Hensyn til den sidste og evige

Dom? De retfærdige faar deres Løn og de ugudelige deres

Straf paa Jesu Aabenbarelsesdag. 2 Thess. 1, 7—10.

Sjælen er i Dødsriget.

I Peters Tale paa Pinsedagen faar vi klar Besked med
Hensyn til, hvor Sjælen er imellem Døden og Opstandelsen.

Hør, hvad han siger: «I Mænd, Brødre! Jeg kan sige med
Frimodighed til eder om Patriarken David, at han er baade

død og begravet, og hans Grav er hos os indtil denne Dag.

Da han nu var en Profet og vidste, at Gud med Ed havde

tilsvoret ham, at af hans Lænds Frugt skulde en sidde paa

hans Trone, talte han, forudseende, om Kristi Opstandelse,

at hverken blev han ladt tilbage i Dødsriget, ej heller saa

hans Kød Forraadnelse. Denne Jesus oprejste Gud, hvorom

vi alle er Vidner. Efter at nu han ved Guds højre Haand er

ophøjet og af Faderen har faaet den Helligaands Forjættelse,

har han udgydt denne, hvilket I baade ser og hører. Thi

David for ikke op til Himlen; men han siger selv: Herren

sagde til min Herre: Sæt dig ved min højre Haand. » Ap.

G. 2, 29—34.

Her citerer Peter Sal. 16, 10: «Thi du vil ikke overlade

min Sjæl til Dødsriget; du skal ikke lade din hellige se For-

raadnelse. » Apostelen påaviser, at der her ikke tales om Da-

vid, men om Jesus. David døde, men for ikke til Himlen;

det gjorde derimod Kristus. Hans Sjæl forblev ikke i Døds-

riget, han opstod paa den tredje Dag. Imellem Kristi Død

og Opstandelse var hans Sjæl i Dødsriget.

Paa Spørgsmaalet i vor Tekst: «Men dør en Mand, er

hans Kraft forbi, og opgiver et Menneske Aanden, hvor er

han da?» svarer Herrens Ord: I Dødsriget. «Herren er den,

som døder og gør levende, som nedfører til Dødsriget og
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fører op igen.» 1 Sam. 2, 6. Og videre: «De slider deres

Dage hen i Lykke, og i et Øjeblik synker de ned i de dodes

Rige.» Job 21, 13. Dødsriget er et fælles Samlingssted for

alle Mennesker, for de retfærdige som for de ugudelige ind-

til Opstandelsen. Salmisten spørger saaledes træffende: «Hvo

er den Mand, som lever og ikke skal se Døden? som kan

fri sin Sjæl fra Dødsrigets Vold?» Sal. 89, 49.

Aanden gaar tilbage til Gud.

Inden jeg slutter, skal jeg besvare nogle Spørgsmaal,

der kan have Interesse her. De, der mener, at Sjælen gaar

enten til Himlen eller til Straffestedet umiddelbart ved Dø-

den, henviser gerne til Pi æd. 12, 7:

«Og Støvet kommer til Jorden igen. som det var før, og Aanden

kommer til Gud igen, som gav den.»

Her staar imidlertid ikke et Ord om Sjælen, men der-

imod om Støvet, som vender tilbage til Jorden, og xYanden,

som gaar tilbage til Gud. Hvis man nu fastholder, at Sjælen

er et særskilt Væsen, der har taget Bolig i Mennesket, hvad

skal man saa sige om Aanden? Den Paastand, at Sjæl og

Aand gælder eet og samme Væsen, kan man vanskeligt faa

til at harmonere med Apostlens Ord i 1 Thess. 5, 23. Her

nævnes baade «Aand og Sjæl og Legeme ». Hvilket af de to —
Aand og Sjæl -- er et udødeligt Væsen? Prædikeren siger,

at det er Aanden, der gaar tilbage til Gud; men han sigvr

ikke, at den skulde være et udødeligt Væsen.

Skal dette Skriftsted bevise, at Sjælen som et udødeligt

Væsen efter Døden gaar enten til Himlen eller Straffestedet,

saa beviser det for meget. Prædikeren taler nemlig til de

uomvendte; han raader dem til at tænke paa Skaberen, »før-

end de onde Dage kommer, og de Aar nærmer sig, om hvilke

du skal sige: Jeg har ikke Lyst til dem: forend Solen og

Lyset og Maanen og Stjernerne formorkes, . . . forend Søl\
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snoren borttages, ... og Støvet kommer til Jorden igen, som

det var før, og Aanden kommer til Gud igen, som gav den.»

Præd. 12, 1—7. Som man ser, formaner Prædikeren de unge

til at soge Gud, før Aanden gaar tilbage til Gud; efter den

Tid er det for sent. Alles (de ugudeliges saavel som de ret-

færdiges) Aand gaar ved Døden tilbage til Gud; men ikke

som et udødeligt Væsen.

Gud er Ophav til alt Liv — Livets Aande kommer fra

ham. Saaledes læser vi i 1 Mos. 2, 7, at Gud blæste « Livets

Aande* i Menneskets Næse, og det <blev til en levende SjæL.

Ud fra dette er det ikke vanskeligt at forstaa Præd. 12, 7.

Ved Døden gaar den Livets Aande, som Gud ved Skabelsen

blæste «i Menneskets Næse», tilbage til Gud, og paa Opstan-

delsens Morgen vender den atter tilbage til Mennesket.

Moses og Elias paa Forklarelsens Bjerg.

Beretningen om Moses og Elias findes i Matt. 17, 1—4.

Her maa jeg allerførst gøre opmærksom paa, at Moses' og

Elias' Sjæl eller Aand er ikke nævnt. Vi læser: «Og se, Mo-

ses og Elias viste sig for dem og samtalede med ham.» Matt.

17,3. Lukas skriver: «Og se, to Mænd talte med ham, og

det var Moses og Elias. » Luk. 9, 30. Tydeligere kunde det

ikke siges: «to Mænd talte med ham, og det var Moses og

Elias ». Hvorfor skal vi ikke tro det? Og hvad Ret har vi til

at paastaa, at det ikke var Moses og Elias, men derimod de-

res Aander eller Sjæle? I saa Tilfælde skulde der jo have

staaet: Og se, to Sjæle talte med ham, og det var Moses' og

Elias' Sjæle.

»

Det, der gik for sig paa Bjerget, var en Fremstilling af

Jesu Rige. Læs Matt. 16, 27. 28: 17, 1—5. Naar Kristus kom-

mer i sit Rige, opstaar de retfærdige dode, og de levende for-

vandles. lThess. 4, 16. 17; Aab. 20, 4—6. Naar Disciplene

derfor skulde se Menneskesønnen komme i sit Rige», maatte

der foruden Jesus være mindst een Repræsentant for hver af



DØDENS GAADE 375
OOCXXX>COO<X»OOOCXXX»OOOOCKXOCO^^

de to Klasser — de retfærdige døde og de levende hellige.

Det var der ogsaa; thi «to Mænd» [« Moses og Elias »] « viste

sig for dem og samtalede med ham».

Elias blev som bekendt i sin Tid optaget til Himlen uden
at smage Døden. 2 Kong. 2, 11. Derimod døde Moses, og

Herren begravede ham. 5 Mos. 34, 5. 6. Moses kunde derfor

ikke vise sig paa Bjerget paa anden Maade end gennem en

Opstandelse, og heller ikke kunde han være Repræsentant

for de i Kristi Rige opstandne, dersom han ikke selv var

opstanden. Elias kunde repræsentere de levende hellige, der

bliver taget levende bort fra Jorden ved Kristi Genkomst,

eftersom han selv blev taget levende til Himlen.

Angaaende Moses skriver Judas: «Men Overengelen Mi-

kael turde, da han tvistedes med Djævelen og talte om Mose
Legeme, ikke fremføre en Bespottelsesdom, men sagde: Her-

ren straffe dig!» Juda 9de Vers. Naar Mikael staar frem,

opstaar mange af de døde. Dan. 12, 1. 2. Det er Mikael, der

vækker dem. 1 Thess. 4, 16. At Mikael vilde oprejse Moses,

mødte selvfølgelig Djævelens Modstand. Han havde jo (paa

dette Tidspunkt) «Dødens Vælde» (Heb. 2, 14), og Kristus

havde endnu ikke sejret over Døden. Dette skete først ved

hans Død og Opstandelse. Kristus maa saaledes have op-

rejst Moses i Kraft af den Sandhed, at han en Gang i Frem-
tiden skulde sejre over Død og Grav. Herom maa Samtalen

mellem Mikael og Djævelen have drejet sig, da Mikael « tvi-

stedes med Djævelen og talte om Mose Legeme*. Hvorfor

skulde de ellers strides om Mose Legeme?

Ud fra Herrens Ord, at det virkelig var Moses, der viste

sig for Disciplene ved nævnte Lejlighed, bliver Beretningen

i Juda Brev 9de Vers forstaaelig og ikke længer en mørk
Tale. Paulus' Argument i Rom. 5, 14, at Døden herskede

'<fra Adam til Moses », vilde blive betydningsløst, dersom

Moses ikke var opstanden. Baade Rom. 5, 14 og Juda 9de

Vers viser, at man den Gang maa have troet paa Mose Op-

standelse.
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„At vandre bort fra Legemet."

«Ja, vi er frimodige og har snarere Lyst til at vandre bort fra

Legemet og være hjemme hos Herren.* 2 Kor. 5, 8.

Heller ikke her tales der om Sjæl eller Aand, men om
Personerne selv. Paulus nævner ikke noget om, at han tro-

ede, at han umiddelbart efter Døden skulde være hjemme
hos Herren». Det er altsammen noget, de, der fortolker det

saaledes, har fojet til. Men for øvrigt maa Paulus selv bedst

vide, naar han ventede at «være hjemme hos Herren ». Ved

sit Livs Aften ser han tilbage paa sit jordiske Liv og fremad

til det himmelske — til den Løn, der venter ham. Vi læser:

«I øvrigt henligger Retfærdighedens Krans til mig, hvilken

Herren, den retfærdige Dommer, skal give mig paa hin Dag,

og ikke alene mig, men ogsaa alle dem, som har elsket hans

A åbenbarelse.« Læs 2 Tim. 4, 7. 8.

At Paulus her med Udtrykket «hin Dag» henviser til

den samme Dag, han beskriver i 1 Thess. 4, 13—18 (Kristi

Aabenbarelses Dag), er saa indlysende, at jeg neppe behøver

at gøre opmærksom derpaa. Det samme fremgaar ogsaa af,

hvad han skriver i 2 Kor. 5, 1: «Thi vi ved, at dersom vor

jordiske Teltbolig nedbrydes, har vi en Bygning fra Gud, en

Bolig, som ikke er gjort med Hænder, en evig i Himlene.

»

Den Bygning, han her omtaler, maa være den samme som

den, Abraham forventede. Herom læser vi i Heb. 11, 10:

«Thi han [Abraham] forventede den Stad, som har fast

Grundvold, hvis Bygmester og Grundlægger er Gud.»

Ingen forstod bedre end Paulus, at dette Haab først

vilde blive opfyldt ved Jesu Genkomst. Da «overklædes»

alle Herrens sande Børn med Uforkrænkelighed, og det nye

Jerusalem, der ved Slutningen af de tusinde Aar kommer ned

fra Himlen, bliver i en vis Forstand deres «Bolig». «Thi

dette forkrænkelige maa iføre sig Uforkrænkelighed, og dette

dødelige iføre sig Udødelighed.) 1 Kor. 15, 53. Men dette

sker ifølge Apostelens Ord i det 52de Vers ikke før Opstan-
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delsen — altsaa ikke umiddelbart efter Døden. Her gør vi

vel i at betænke, at den hellige Skrift som Regel ikke tager

Hensyn til den Tid, der ligger mellem Døden og Opstandel-

sen. Saaledes læser vi i Heb. 9, 27, at «det er Menneskene

beskikket at do een Gang og derefter Dom».
Med Udtrykket at vandre bort fra Legemet og være

hjemme hos Herren » henviser Paulus til Befrielsen fra det

jordiske Liv for siden paa hin Dag at opstaa til det him-

melske.

Det indvortes Menneske.

« Derfor taber vi ikke Modet: men om ogsaa vort udvortes Menne-

ske fortæres, fornyes dog det indvortes Dag for Dag.» 2 Kor. 4, 16.

Det indvortes Menneske er Livet i Kristus eller «det nye

Menneske, som blev skabt efter Gud i Sandhedens Retfær-

dighed og Hellighed », altsaa en Modsætning til det gamle

Menneske, «som fordærves ved bedrageriske Begæringer*.

Ef. 4, 22—24. Ved Tro renses vi fra al Synd og udvikler

en hellig Karakter, og ved Tro bor Kristus i vore Hjerter.

Ef. 3, 16. 17. Naar vi afstaar fra de Synder, der tidligere be-

herskede os, aflægger vi «det gamle Menneske ». De, som af-

lægger det, der hører det gamle Menneske til, ifører sig det

nye Menneske — Barmhjertighed, Godhed, Ydmyghed,

Sagtmodighed, Langmodighed* osv. Kol. 3, 8—12.

Vi ejer det evige Liv i Kristus, og selv om vort fysiske

Liv svinder hen, fornyes vort aandelige ved Guds Ords Kraft.

Døden formaar ikke at tilintetgøre det evige Liv. Det «er

skjult med Kristus i Gud». Naar han aabenbares, skal ogsaa

vi aabenbares med ham». Kol. 3. 3. 4.

Vi er endnu i Fjendens Land, omgivet af Sygdom, Sorg

og Elendighed. Vi bærer Syndens og Dødens Mærker; men,

takket være Herren, vi «har en kraftig Opmuntring, vi. som

er flyede hen for at holde fast ved det Haab, som ligger foran

os, hvilket vi har som et Sjælens Anker, der er sikkert og

fast*. Heb. 6, 18. 19.



I DE DØDES RIGE
ER DER OMVENDELSE EFTER DØDEN?

H
AN aabenbarer de dybe og skjulte Ting; ban ved, hvad der er

i Mørket, og Lyset bor hos ham.» Dan. 2, 22.

Hvis det er sandt, at der er Omvendelse efter Døden,

bør vi vide det; men er det en Vildfarelse, saa er det endnu

meget mere vigtigt, at vi faar Oplysning derom, at vi ikke

skal lade os vildlede og bygge paa et falsk Haab.

Dødsriget.

Som vi har set, gaar Sjælen ved Døden til Dødsriget.

Hvis der er Omvendelse efter Døden, maa denne altsaa finde

Sted der. Af den Grund er det af Betydning for os at faa at

vide, hvad den hellige Skrift lærer om Dødsriget.

Ordet « Dødsrige » er oversat fra det hebraiske Ord sheol

og det græske hades. Og her er det interessant at lægge

Mærke til, hvorledes disse Ord gengives i de forskellige Over-

sættelser. Da Jakob sørgede over Josef, hvem han troede, et

vildt Dyr havde revet ihjel, søgte hans Børn forgæves at trø-

ste ham. Men «han vilde ikke lade sig trøste og sagde: Thi

jeg maa fare med Sorg ned i Graven [sheol] til min Søn».

1 Mos. 37, 35.

Jakob trøstede sig ikke med, at han snart skulde fare

til sin Søn i Himlen, men derimod «ned i Graven ». Slaar

vi op og læser det samme Skriftsted i en norsk Bibel, finder

vi, at Jakob ifølge denne ventede at fare ned til sin «Søn i
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Dødsriget ». Her betegner « Graven » og « Dødsriget* altsaa eet

og samme Sted. Det samme fremgaar af Job 14, 13, hvor

Job ifølge den danske Oversættelse beder: «Gid du vilde

gemme mig i Graven! » medens han ifølge den norske beder:

«0, at du vilde gemme mig i Dødsriget!*

Inden vi gaar over til at betragte det tilsvarende Ord i

det nye Testamente, skal jeg henvise til Beretningen i 4 Mos.

16, 30—33. I den danske Oversættelse staar der om Korah

og hans Hus, at « Jorden aabnede sin Mund og opslugte dem
og deres Huse og hvert Menneske, som hørte Korah til, og

alt Godset. Og de og alt det, de havde, for levende ned i Hel-

vede; og Jorden skjulte dem, og de omkom midt i Menig-

heden*. Men i den norske Oversættelse staar der, at «de for

levende ned i Dødsriget, ... og de omkom ». Som man ser,

betegner Ordene «Helvede» og « Dødsriget* her ogsaa eet og

samme Sted.

Hvad der er sagt om sheol i det gamle Testamente, gæl-

der ogsaa hades i det nye. Den gamle Oversættelse af Matt.

11, 23: «Og du, Kapernaum! som er ophøjet indtil Himlen,

du skal nedstødes indtil Helvede,* lyder i den reviderede

Oversættelse: «Du skal nedstødes indtil Dødsriget.* Slaar

vi op i den gamle Oversættelse og læser Aab. 1, 18, lader

denne Jesus sige: «Og jeg har Helvedes og Dødens Nøgler*,

medens han ifølge den reviderede Oversættelse siger: «Jeg

har Dødens og Dødsrigets Nøgler.* Enhver kan straks se,

at Dødsriget og Helvede ogsaa her betegner det samme, nem-

lig Graven.

Saa vidt Ordene sheol og hades. Her maa jeg imidlertid

i Forbigaaende indskyde en kort Bemærkning, at De ikke

skal misforstaa mig derhen, at jeg skulde have sagt, at Ordet

« Helvede » altid betegner Graven; thi det gør det ikke. Hvad

jeg i saa Henseende har sagt, gælder kun, naar det er oversat

fra Ordet sheol eller hades. Hvor « Helvede* derimod er

oversat fra det græske Ord gehenna, henviser det til de ugu-

deliges Straffested.
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Tilstanden i Dødsriget.

Paa Spørgsmaalet: «Men dør en Mand, er hans Kraft

forbi, og opgiver et Menneske Aanden, hvor er han da?»

svarer Job: «Vand løber ud af Søen, og en Flod svinder og

bliver tør; saaledes lægger og et Menneske sig og staar ikke

op; indtil Himlene ikke mere er, opvaagner de ikke, og de

opvækkes ikke af deres Søvn.» Job 14, 11. 12. Saaledes gaar

det Menneskene. Livet svinder hen og udslukkes, og de so-

ver ind og vækkes ikke før paa Opstandelsens Morgen. De

« sover i Støvets Jord». Dan. 12, 2. De retfærdige «gaar ind

til Fred, de hviler i deres Sovekammere». Es. 57, 2.

Døden betegnes ofte som en Søvn. Paulus siger i sin

Tale i Synagogen i Antiokia: « David sov jo hen, da han i sin

Livstid havde tjent Guds Raadslutning.» Ap. G. 13,36.

Job spørger: « Hvorfor døde jeg ikke fra Moders Liv af?

. . . Thi saa havde jeg nu ligget og været stille; jeg havde so-

vet, jeg havde da hvilet. » Job 3, 11—19. Job var i Besid-

delse af et lyst Haab. Han var stærk i Troen og ejede Livet

i Gud; det var det, der holdt ham oppe i Fristelsens Stund.

Han var beredt paa at skulle dø, ja han ventede endog paa

Døden. Men man hører ikke et Ord fra ham, der kunde

tyde paa, at han troede paa en bevidst Tilværelse mellem

Døden og Opstandelsen; tillidsfuldt udbryder han: «Og jeg

ved, at min Genløser lever, og at han som den sidste skal staa

op over Støvet. » Job 19, 25.

Den, der sover en tryg og sund Søvn, ved intet fra det

Øjeblik, han falder i Søvn, til han enten bliver vækket eller

selv vaagner. Den Tid, han har sovet, forekommer ham som

et Øjeblik. Af Dødens Søvn vaagner derimod ingen af sig selv,

og ingen dødelig formaar at vække dem. Kun een kan vække

de døde. Paa hans Ord: «Du unge Mand, jeg siger dig, staa

op!» stod Enkens Søn op (Luk. 7, 14. 15), og da han raabte

ind i Lazarus' Grav: «Lazarus, kom herud! » vaagnede den

døde straks. Joh. 11,43.44. «Den Time kommer, paa hvil-
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ken alle de, som er i Gravene, skal høre hans Røst.» Joh.

5, 28. Lykkelig er den, der vaagner til evigt Liv — evig Sa-

lighed!

De døde kan ikke prise Gud.

Salmisten siger: «Thi der er ingen Ihukommelse af dig

i Døden; hvem vil takke dig i Dødsriget? » Sal. 6, 6. Og vi-

dere: «De døde lover ikke Herren, ej heller nogen af dem,

som nedfarer til det stille. » Sal. 115, 17.

Kong Ezekias var en gudfrygtig Konge. «Han forlod sig

paa Herren, Israels Gud, saa at efter ham var ingen som han

iblandt alle Judas Konger, ej heller af dem, som havde været

før ham.» 2 Kong. 18, 5. Denne Konge blev syg, og Profeten

gik til ham og meddelte ham, at han skulde dø — « beskik

dit Hus, thi du skal dø og ikke leve». Kongen « vendte sit

Ansigt omkring til Væggen og bad til Herren » om at faa Lov

til at leve. Herren hørte hans Bøn og lagde femten Aar til

hans Dage. 6te Vers.

Hvorfor vilde denne gudfrygtige Konge nødig dø? Hør,

hvad han sagde: «Jeg skal ikke se Herren, Herren i de le-

vendes Land; jeg skal ikke skue Mennesker mere, naar jeg er

iblandt dem, som bor i Skyggeriget Thi Dødsriget takker

dig ej, Døden lover dig ej; de, som nedfarer i Graven, venter

ikke paa din Trofasthed. Den, som lever, ja den, som lever,

han takker dig som jeg i Dag.» Es. 38, 1—5. 10. 11. 18. 19.

Dette viser meget tydeligt, hvad Ezekias troede angaa-

ende Tilstanden mellem Døden og Opstandelsen. Havde han

f. Eks. troet, at de retfærdige gaar til Himlen umiddelbart

efter Døden, saa kunde han ikke have udtalt sig, som han

her gjorde.

Prædikeren siger, at «de levende ved, at de skal dø; men

de døde ved ikke noget, og de har ingen Løn ydermere; men

deres Ihukommelse er glemt. Baade deres Kærlighed og de-

res Had og deres Avind er forlængst forsvundet, og de har

i al Evighed ingen Del ydermere i alt det, som sker under
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Solen». Præd. 9, 5. 6. «Der er hverken Gerning eller Tanke

eller Kundskab eller Visdom i Dødsriget, hvor du farer hen.»

Præd. 9, 10. Tilstanden mellem Døden og Opstandelsen er

saaledes en stille Nat.

I en af Esaias' Bønner findes Udtryk, der yderligere be-

kræfter, at han ikke troede paa en bevidst Tilstand mellem

Døden og Opstandelsen. Han siger: «Thi du er vor Fader;

thi Abraham ved intet af os, og Israel kender os ikke; men
du Herre! er vor Fader, vor Genløser, fra Evighed af er dit

Navn.» Es. 63, 16. Esaias hørte saaledes ikke til dem, der

bad til eller for de afdøde. Abraham turde vel ellers være

saa god en Helgen som nogen!

Har De nogen Sinde tænkt over, hvor den udødelige Sjæl

er henne under en tryg Søvn, eller under en Bedøvelse?

Spørg den, der har været bevidstløs i flere Timer. Lazarus

laa i Graven i fire Dage; men vi læser intet om, at hans Sjæl

som et bevidst Væsen var i Himlen eller noget andet Sted i

denne Tid. Jesus sagde: « Lazarus, vor Ven, er sovet ind:

men jeg gaar hen for at vække ham af Søvne. » Joh. 11, 11.

Om Tilstanden i Døden siger Luther:

»Menneskets Sjæl sover saaledes, at alle Sanser er ligesom be-

gravede, og vor Seng er ligesom en Grav, som dog intet fælt eller ondt

har ved sig. Saaledes er der heller ikke nogen Pine paa dette Sted,

hvorhen de døde kommer; men, som man plejer at sige: de hviler der

i Fred. . . . Vi farer hen og kommer frem igen paa den yderste Dag,

førend vi mærker det; ved heller ikke, hvor længe vi har været borte.*

— Dr. Martin ^Luthers udforliye Udlæggelse af første Mosebog*, Side

1234.

Og atter:

«Gud er mægtig i alle sine Skabninger; døder og levendegør. Saa

er og Søvnen intet andet end en Død, og Døden er en Søvn. Hvad er

en Død andet end en Nattesøvn? — Og ligesom al Træthed ophører

og viger ved Søvnen, og Aandens Kræfter kommer tilbage, saa man om
Morgenen kan staa sund og stærk op, og være lystig til Mode, saaledes

skal vi og paa hin Dag igen opstaa, som om vi havde sovet een Nat,

og kun tørre vore Øjne.» — « Luthers Bordtalcr», Side 97.
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I et Foredrag, som Pastor Wilhelm Beck holdt i Randers
i Juli 1886 over dette Spørgsmaal, udtalte han sig bl. a. saa-

ledes:

»Tilstanden mellem Døden og Opstandelsen er, efter som jeg kan
forstaa den hellige Skrift, en stille Nat, hvor det troende Menneske er

som et sovende Menneske indtil Opstandelsen.*

Og videre:

«En Tilstand mellem Døden og Opstandelsen som en bevidst Til-

stand, som et bevidst Menneskeliv med Vækst og Udvikling, med Om-
vendelse og Frafald, kender den hellige Skrift intet til og fortæller os

intet om, og alt, hvad der menes og læres herom, kan for mig kun staa

som et Menneskepaafund, Opdagelse af et Land og et Menneskeliv, som
ikke var opdaget, da den hellige Skrift blev skrevet.« «Den indre Mis-

sions Tidende*, 33te Aargang, Søndag d. 3dje Oktbr. 1886.

Angaaende den almindelige Teori om Tilstanden mellem
Døden og Opstandelsen udtalte Pastor Wilhelm Beck:

«Det er Rationalismen i sine forskellige Fremtrædelsesformer, som
har lokket denne Lære ind i Kirken, og som altid har forenet sig med
Egennytten snart i en mere plump, materialistisk, snart i en mere fin,

aandelig Skikkelse. . . . Den lutherke Kirkes Lære kender intet til en

saadan Mellemtilstand. Der findes ikke et Ord derom i Luthers Kate-

kismus eller i den Augsburgske Konfession.«

Er der Omvendelse efter Døden?

Den vise Mand svarer: «Naar et ugudeligt Menneske
dør, er det forbi med hans Haab, og det er forbi med de uret-

færdiges Forventelse. » Ordsp. 11, 7. Det samme fremgaar

af Pauli Brev til Menigheden til Thessalonika. Her påaviser

Apostelen, at de troende ikke skal sørge «som de andre, der

ikke har Haab». 1 Thess. 4, 13. Hvis der er Omvendelse

efter Døden, er der jo Haab ogsaa for den, der dør i sin uom-
vendte Tilstand.

Ethvert Haab om Omvendelse i Dødsriget eller mellem

Døden og Opstandelsen er udelukket alene af den Grund, at

«de døde ved ikke noget»; «der er hverken Gerning eller
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Tanke eller Kundskab eller Visdom i Dødsriget«. Døden er,

som vi har set, en Søvn, hvoraf ingen vaagner, « indtil Himlen

ikke er mere» (Job 14, 11. 12), altsaa ikke før Herrens store

Dag, da Himlene skal forgaa. 2 Pet. 3, 10. Men er det ikke

meningsløst at tale om, at Omvendelse skulde kunne finde

Sted der, hvor alle sover, hvor man intet ved, og hvor der

hverken er Gerning, Tanke, Kundskab eller Visdom?

Men hvorledes gaar det saa efter Opstandelsen? Vil der

blive givet de uomvendte en ny Naadetid? Som det frem-

gaar af Jesu Ord i Joh. 5, 29, opstaar «de, som har gjort det

gode, til Livets Opstandelse, men de, som har gjort det onde,

til Dommens Opstandelse ». Frelseren gør udtrykkelig op-

mærksom paa, at de retfærdige opstaar til det evige Liv, de

ugudelige derimod til Dommen.
Det samme fremgaar tydeligt af 2 Kor. 5, 10: «Thi vi

skal alle aabenbares for Kristi Domstol, for at hver kan faa

igen, hvad der ved Legemet er gjort, efter det, som han har

øvet, enten godt eller ondt.» De ugudelige fremstilles ikke

for Kristi Domstol, for at der skal gives dem en ny Lejlighed

til Omvendelse, men for at de skal faa deres Straf. Beløn-

ningen er et evigt Liv, Straffen derimod «evig Undergang

bort fra Herrens Ansigt ». Dan. 12, 2; 2 Thess. 1, 9. Vort Liv

hernede bestemmer vor endelige Skæbne hisset.

«Men de fejge og utro, . . . deres Lod skal være i Søen,

som brænder med Ild og Svovl. » Aab. 21, 7. 8. « Ligesom nu

Ugræsset sankes sammen og opbrændes med Ild, saaledes

skal det ske ved Verdens Ende. Menneskesønnen skal ud-

sende sine Engle, og de skal sanke ud af hans Rige alle For-

argelserne og dem, som gør Uret; og de skal kaste dem i Ild-

ovnen; der skal være Graad og Tænders Gnidsel. » Matt. 13,

40—42.

Alle disse Skriftsteder, som vi her har læst, umuliggor

enhver Tanke om Omvendelse efter Døden. Skriften giver

ikke Plads for en saadan Lære — hverken mellem Døden

Og Opstandelsen ej heller efter Opstandelsen. Læren om
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Omvendelse efter Døden kommer til os fra Hedenskabet, bi-

belsk er den altsaa ikke. I Oldtiden troede flere Folkeslag

paa en Sjælevandring — at Sjælen efter Doden opholder sig

et eller andet Sted for at blive renset og lutret, inden den

kan indtræde i sin endelige Fuldkommenhedstilstand.

Teorien om Omvendelse efter Døden kan synes tilta-

lende; men den skuffer. «Der er en Vej, som kan synes en

Mand ret; men til sidst bliver den Veje til Døden. » Ordsp.

14, 12. Giver man et Barn en falsk Tikrone og bilder det

ind, at Sedlen er ægte, bliver Barnet lige saa glad og lykke-

ligt, som hvis den virkelig var ægte. Men før eller senere

opdager Barnet til sin store Skuffelse Bedrageriet — maaske

i det Øjeblik, Tikronen skulde omsættes i dejlige Ting. Paa

samme Maade forholder det sig med Læren om Omvendelse

efter Døden. Saa længe man ikke har opdaget Bedrageriet,

føler man sig glad og tryg: men den bitre Skuffelse kommer
før eller senere, desværre for manges Vedkommende først

naar det er for sent.

Der bliver ofte sagt, at Omvendelse efter Døden er nød-

vendig, for at Hedningerne kan faa Lejlighed til at høre

Evangeliet. Jeg er nu mest tilbøjelig til at tro, at de, der

ivrer saa stærkt for denne Lære, gør det mest for deres egen

Skyld og ikke saa meget for Hedningernes. For at berolige

deres egen daarlige Samvittighed tager de deres Tilflugt til

Læren om Omvendelse efter Døden.

Herren taler intet om en ny Naadetid for de døde eller

om, at der skal prædikes for Hedningerne hinsides Graven.

Derimod siger han tydeligt, at han har aabenbaret sig for

alle Mennesker -— om end paa forskellige Maader. Vi læser

saaledes i Bom. 1,18. 19, at «det, som man kan vide om
Gud, er aabenbaret iblandt dem; Gud har jo aabenbaret dem
det». Hvis nogen spørger, hvorledes Gud har aabenbaret sig

for de Hedninger, der aldrig har bort eller læst hans Ord,

svarer Paulus: Thi hans usynlige Væsen, baade hans evige

Kraft og Guddommelighed, skues fra Verdens Skabelse af,

25
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idet det forstaaes af hans Gerninger, saa at de har ingen

Undskyldning.* 20de Vers.

Heraf ses det, at Herren har aabenbaret sig for alle

Mennesker lige fra Skabelsen af. Hvem har saa en Und-
skyldning, at der af den Grund skulde gives dem en ny An-

ledning? Herren siger, at «de har ingen Undskyldning ». Gud
dømmer retfærdigt og i Kærlighed. Han dømmer os efter

det Lys, han har ladet skinne paa vor Vej, og Hedningerne

vil ogsaa blive dømt efter det Lys, de har haft. Paulus siger,

at «naar Hedningerne, som ikke har Loven, af Naturen gør,

hvad Loven kræver, da er disse, uden at have Loven, sig

selv en Lov; de viser jo Lovens Gerning skrevet i deres Hjer-

ter, idet deres Samvittighed vidner med, og Tankerne ind-

byrdes anklager eller ogsaa forsvarer hverandre ». Rom. 2,

14. 15.

Læren om Omvendelse efter Døden kan kun tjene til at

vugge dem i en dybere og tryggere Søvn, der ellers kunde

vækkes op af Syndens Slummer. Den er et af den store

Ærkefjende opfundet Bedøvelsesmiddel, hvorved det i den

sidste Tid skal lykkes ham at besnære mange.

Herren taler indtrængende og formaner os til at benytte

den kostbare Tid, han giver os. Det er her i Livet, vi bere-

des for en Plads i Guds Rige; naar vi dør, er det for sent.

« Derfor, som den Helligaand siger: I Dag, naar I hører hans

Røst, da forhærd ikke eders Hjerter, » Heb. 3, 7. 8. Vi bør

ikke vente med at søge Herren. «Se, nu er det en velbe-

hagelig Tid, se, nu er det en Frelsens Dag.» 2 Kor. 6, 2.

«Søg Herren, medens han findes, kald paa ham, medens han

er nær.» Es. 55, 6.

Maatte vi altid af Hjertet kunne bede: « Ransag mig,

Gud! og kend mit Hjerte; prøv mig, og kend mine Tanker!

Og se, om jeg er paa en Vej, som fører til Smerte for mig,

og led mig paa Evighedens Vej!» Sal. 139, 23. 24.
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HVORLEDES ERHOLDER VI DET EVIGE LIV? HAR MENNESKET

EN MEDFØDT UDØDELIG SJÆL?

OG DETTE er Vidnesbyrdet, at Gud har givet os evigt Liv; og

dette Liv er i hans Søn.» 1 Joh. 5, 11.

Intet er saa kært som Livet. Den syge ofrer gerne alt

for at blive rask, og den, der ligger paa Dødslejet, vilde med
Glæde give alt, hvad han ejer, for at faa Lov til at leve blot

nogle faa Dage. Alt levende klynger sig til Livet; ingen vil

dø. De faa Undtagelser, der gives fra denne Regel, er saa

ubetydelige, at de slet ikke kan komme med i Betragtning

her. At mange i Uvidenhed eller for at tilfredsstille sin Ap-

petit forkorter deres Liv, forandrer heller ikke Sagen. Det

er og forbliver en Kendsgerning, at vi elsker Livet.

/ Men hvor højt man end elsker Livet, udslukkes det dog

før eller senere. Vi er <som Græssets Blomst; Græsset vis-

ner, og Blomsten falder af; men Herrens Ord bliver evinde-

lig*. 1 Pet. 1, 24. 25. Takket være Herren, at hans «Ord bli-

ver evindelig » — staar fast — , ellers vilde alt Haab om Liv

hinsides Graven være ude ved Døden. Det er det altsaa ikke,

og vi skal nu se,

Hvorledes vi erholder Udødelighed.

Ifølge vor Tekst er det evige Liv en Gave fra Gud ved

Jesus Kristus. Kun de, der tager imod den, faar det evige

Liv; altsaa kan der ikke være Tale om, at det er en medfødt

Gave, eller at den kan erhverves for Penge eller ved gode
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Gerninger. Det er en Gave, som Gud tilbyder os, og som vi

bør tage imod, ja gribe. 1 Tim. 6, 12.

« Ligesom Faderen har Liv i sig selv, saaledes har han

ogsaa givet Sønnen at have Liv i sig selv.» Joh. 5, 26. Og
de, der hører Jesu Røst og følger ham, dem giver han «et

evigt Liv». Joh. 10, 27. 28., Men de, der ikke tror paa Kri-

stus, «skal ikke se Livet». Joh. 3, 36.

Udødelighed erholdes alene ved Troen paa Kristus. I

ham «var Liv, og Livet var Menneskenes Lys». Joh. 1, 4.

At Menneskene ikke vil tage imod Kristi Gave, er ikke Her-

rens Skyld. «I vil ikke komme til mig, for at I kan have

Liv,» siger Jesus. Joh. 5, 40.

Paulus skriver: «Thi da I var Syndens Tjenere, var I

frie over for Retfærdigheden. Hvad for Frugt havde I da

dengang? Ting. ved hvilke I nu skammer eder; Enden der-

paa er jo Død. Men nu, da I er blevet frigjort fra Synden

og er blevet Guds Tjenere, har I eders Frugt til Helliggørelse

og som Enden derpaa et evigt Liv: thi Syndens Sold er Død,

men Guds Naadegave er et evigt Liv i Kristus Jesus, vor

Herre. » Rom. 6, 20—23.

Her stiller Apostlen det evige Liv i Modsætning til den

evige Død. At han ikke tænker paa den Død, vi alle dør i

Adam, fremgaar meget tydeligt af Udtrykket: « Syndens Sold

er Død, men Guds Naadegave er et evigt Liv i Kristus Jesus,

vor Herre. » Alle — saavel de retfærdige som de ugudelige

— dør den første Død, der er en Følge af Adams Synd. De,

der ved Jesu Liv og Blod «er blevet frigjort fra Synden », faar

«et evigt Liv», medens de, der ikke har Kristi Retfærdighed,

bliver dømt til «evig Undergang bort fra Herrens Ansigt».

Læs 2Thess. 1,7—10.

Saa sandt der er et evigt Liv, saa sandt er der ogsaa

en evig Død. « Dersom I lever efter Kødet, skal 1 dø, men
dersom I ved Aanden [den Helligaand] døder Legemets Ger-

ninger, skal I leve.» Rom. 8, 13. Syndens eller Kødets Vej

fører til Død; Aandens Vej fører derimod til det evige Liv.
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«Den, som har Sønnen, har Livet; den, som ikke har Guds

Son, har ikke Livet. » 1 Joh. 5, 12.

Har Mennesket en medfødt udødelig Sjæl?

For at kunne give et fyldestgørende Svar paa dette in-

teressante Spørgsmaal, kræves der en nærmere Udredning af:

1) Hvad er Sjælen? 2) Hvorledes blev Sjælen til? og 3) Hvad

er Aanden?

Hvad er Sjælen?

Vi har allerede set, at Mennesket sover i Graven indtil

Opstandelsens Morgen. De døde ved intet; i Dødsriget er der

hverken Tanke, Gerning, Kundskab eller Visdom. Hvis man

spørger dem, der tror paa Læren om den udødelige Sjæl,

hvad Sjælen er, faar man intet fyldestgørende Svar. Naar

det kommer til Stykket, synes ingen af dem, der hylder Læ-

ren om Sjælens Udødelighed, at vide noget om, hvad Sjælen

er, ud over dette, at den maa være udødelig. Nu er det vel

sandt, at en Kristen maa tro Ting, som han ikke kan for-

staa uden ved Tro; men paa den anden Side er det en lige

saa urokkelig Sandhed, at en Kristens Tro bor hvile paa

Herrens Ord.

Hos de gamle Grækere, der troede, at Planeterne havde

en Sjæl, betegnede Ordet «Sjæl» Bevægelsens Princip, den

indre Drivkraft i et hvilket som helst Legeme. Herom siger

Platon:

»Ethvert Legeme, til hvilket Bevægelsen kommer udefra, er ube-

sjælet; men det Legeme, hvis Bevægelse opstaar i dets eget Indre, er

besjæle*.

»

Naar vi undertiden betjener os af Udtryk som: «Han

er Sjælen i den Forretning,« eller: «Hun er Sjælen i det

Hjem,» tænker vi selvfølgelig ikke paa et udødeligt Væsen,

men paa den Drivkraft, som vedkommende er i den Forret-

ning eller i det Hjem. Dersom man tillod sig at sa^tte Adjek-
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tivet « udødelig » foran Ordet «Sjæl», hvor det saa hyppigt

bruges baade i Tale og Skrift, vilde man komme til de mær-

keligste Resultater.

Ordet «Sjæl» findes ca. 850 Gange i den hellige Skrift og

er oversat fra det hebraiske nephesh og det græske psyche.

Det hebraiske Ord nephesh er oversat bl. a. paa følgende

Maade: «Sjæl», «Liv», «Person», «Lig», «Vilje», «Sind»,

« Hjerte », «Folk», « Begærlighed » og «Lyst». Det græske Ord

psyche er oversat: «Sjæl», «Liv», «Hjerte, «Sind», «mig»

og «Menneske«.

Undersøger man de forskellige Oversættelser, ser man
straks, at det forholder sig med Ordet «Sjæl» som med Or-

det « Dødsrige ». Hvor der staar «Sjæl» i en Oversættelse,

staar der ofte «Liv» eller « Person » i en anden. Vi læser saa-

ledes i den danske Oversættelse af 1 Mos. 46, 26. 27: «Alle

de Sjæle, som kom med Jakob til Ægypten . . . foruden Ja-

kobs Sønners Hustruer, er i alt seks og tresindstyve Sjæle.

Og Josefs Sønner, som fødtes ham i Ægypten, var to Sjæle;

alle Sjæle af Jakobs Hus, som kom til Ægypten, var halv-

fjerdsindstyve.* I den svenske Oversættelse staar der « Per-

soner* i Stedet for, som i den danske, «Sjæle»: «De perso-

ner af Jakobs hus, som kommo till Egypten, utgjorde till-

sammans sjuttio.»

I den danske Oversættelse læser vi i 5 Mos. 10, 22: «Dine

Fædre drog ned til Ægypten ved halvfjerdsindstyve Perso-

ner; men nu har Herren din Gud sat dig som Stjerner paa

Himlen i Mangfoldighed.* Her er nephesh oversat «Perso-

ner»; men i den norske Bibel staar der: «Sytti Sjæle i Tal

drog dine Fædre ned til Ægypten.* Som man ser, er Sjæl

og Person brugt i Flæng. Heraf fremgaar det, at Sjælen i

disse Skriftsteder betegner hele Mennesket og ikke et af

Legemet uafhængigt og selvstændigt bevidst Væsen.

Men hvad der gælder det hebraiske Ord nephesh, gælder

ogsaa det græske psyche. I Ap. G. 27, 22 siger Paulus ifølge

den danske Oversættelse: «Og nu formaner jeg eder til at
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være ved godt Mod; thi ingen Sjæl af eder skal forgaa, men
alene Skibet », i den svenske Oversættelse staar der: «Och
nu uppmanar jag eder att vara vid godt mod, ty bland eder

skal intet lif gå forloradt, utan endast fartyget.»

Her er Sjæl og Liv brugt i Flæng. Det samme gælder

Ap. G. 20, 10, hvor Paulus siger: « Larmer ikke; thi hans

Sjæl er i ham.» I den engelske Bibel staar der: «Trouble

not yourselves; for his life is in him» («vær ikke bekymret;

thi hans Liv er i ham»). Lindberg oversætter det: «Ingen

Støj, der er Liv i ham!»

Ifølge den autoriserede danske Oversættelse bad Elias:

« Herre, min Gud! kære, lad dette Barns Sjæl komme inden

i det igen! Og Herren hørte Elias' Røst, og Barnets Sjæl

kom inden i det igen, og det blev levende. » 1 Kong. 17, 21.

22. Men ifølge Kalkars Oversættelse bad han: « Jehova min
Gud, lad der paa ny komme Liv i Drengen! Og Jehova hørte

Elias' Røst, og der kom atter Liv i Drengen. » Heraf ses det

tydeligt, at Ordet Sjæl paa disse Steder betegner Livet og

ikke et udødeligt Væsen.

For yderligere at bevise Rigtigheden af, hvad jeg her si-

ger, skal jeg henvise til 1 Mos. 1, 30: «Og alle Dyr paa Jor-

den og alle Fugle under Himlen og alt Kryb paa Jorden, i

hvilke er en levende Sjæl, har jeg givet allehaande grønne

Urter til at æde.» Paa Engelsk læses det saaledes: «And to

every beast of the earth, and to every fowl of the air, and to

every thing that creepeth upon the earth wherein there is

life» osv. Og i 5 Mos. 12, 23: «Dog hold fast ved, at du ikke

æder Blodet, thi Blodet er Sjælen; og du maa ikke æde Sjæ-

len med Kødet. » Paa Engelsk: <Only be sure that thou eat

not the blood: for the blood is the life: and thou mayest not

eat the life with the flesh.» Som man ser, staar der paa

begge disse Steder «Liv» i den engelske Bibel, hvor der staar

«Sjæl» i den danske.

Ifølge den danske Oversættelse har Dyrene «en levende

Sjæl», medens de ifølge den engelske har «Liv». Sæt nu
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Adjektivet < udødelig* foran Ordet Sjæl* eller <Liv» i disse

Skriftsteder, og det er dermed bevist, at Dyrene har en udø-

delig Sjæl. Men det tror ingen af os, og vi vilde straks pro-

testere mod en saadan Fremgangsmaade. Med hvilken Ret

sætter man da Adjektivet udødelig* foran det samme Ord
— nephesh — paa andre Steder? De hellige Skribenter har

ikke anbragt det der.

Blodet er Sjælen eller Livet, siger Herren ved Moses, og

Videnskaben bekræfter det; Blodet bestaar nemlig af en

Mængde røde og hvide Blodlegemer, Man beregner, at der

findes ca. 25 Billioner rode Blodlegemer i de ca. fem Liter

Blod, som under normale Forhold findes i et voksent Men-

neskes Organisme. Af de hvide findes der kun 1 til hver

400 røde. Som en Livets Flod pumpes Blodet fra Hjertet ud

til alle Legemets Dele. Blodet fører den nødvendige Ilt og

Næring ud i Legemet til Erstatning for nedbrudte Celler og

Væv, ligesom det ogsaa tjener til at føre alle nedbrudte Stof-

fer til de forskellige Udskillelsesorganer. Kort sagt: Blodet

er Livet eller Sjælen i det menneskelige Legeme.

I den danske Oversættelse læser vi: «Min Sjæl dø de

oprigtiges Død» (4 Mos. 23, 10), medens den svenske siger:

<'.Må jag få do de råttfårdigas dod.» Før de to Spejdere rej-

ste tilbage til Israels Lejr, lovede de at spare den Familie, i

hvis Hjem de havde boet under deres Ophold i Landet.

Kvinden bad om at lade hendes Moder, Brødre og Søstre

leve — hun bad: «Og fri vore Sjæle fra Døden, » <Og Mæn-
dene sagde til hende: Vore Sjæle skal være i Stedet for eders

til at dø, naar I kun ikke kundgør denne vor Handel.

»

Josva 2, 13. 14. Ifølge den norske Oversættelse bad Kvinden:

«Og redder vort Liv fra Døden, » hvortil Mændene svarede:

< Ja, vi skal være skyldige at dø i eders Sted.* Jonas bad

ifølge den danske Oversættelse; at Gud vilde tage hans «Sjæl»

og ønskede, at hans Sjæl maatte dø»; men ifølge den sven-

ske Oversættelse bad Profeten Gud om at tage hans «Liv»,

og «han ønskede sig Døden og sagde: Jeg vil hellere dø end
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leve». Jon. 4, 3. 8. I den norske Oversættelse staar der: «Da
ønskede han sig Døden og sagde: Det er mig bedre at do

end at leve.»

Herren oprettede en Pagt med Noah og «med hver le-

vende Sjæl», eller som der staar i den norske Bibel, «med
alle levende Væsener». 1 Mos. 9, 9. 10. Under de syv sidste

Plager dør «hver levende Sjæl i Havet, » eller, som det læses

i den svenske Bibel, «allt i hafvet, som hade lif, dog».

Hvorledes er Sjælen blevet til?

«Og Gud Herren dannede Mennesket af Støv af Jorden

og blæste Livets Aande i hans Næse; og Mennesket blev til

en levende Sjæl.» 1 Mos. 2, 7. Som vi har set, kunde her

lige saa godt have staaet, at Mennesket blev til et levende

Væsen, hvad der ogsaa staar i den svenske Bibel: «Och

Herren Gud danade månniskan af stoft från jorden och ind-

blåste livsande i hennes nåsa, och så blef månniskan en lef-

vande vareise. » Før Gud blæste Livets Aande i dets Næse,

var Mennesket et dødt Væsen eller en død Sjæl. Det var

Guds Aande, der gjorde Adam til en levende Sjæl — et le-

vende Menneske.

Ifølge Herrens Ord har Dyrene ogsaa «Livs Aande » i de-

res Næse. Vi læser i 1 Mos. 6, 17: < Og jeg, se, jeg lader

komme en Vandflod over Jorden til at fordærve alt Kød,

som har Livs Aande i sig under Himlen. » Og videre: «Saa

udaandede alt Kød, som rørte sig paa Jorden, af Fugle og af

Kvæg og af vilde Dyr og af al den Vrimmel, som vrimlede

paa Jorden, og hvert Menneske. Alt det, som havde Livs

Aande i sin Næse, alt det, som var paa det tørre, døde.

»

1 Mos. 7, 21—23.

At Dyrene har Livs Aande i deres Næse, er selvfølgelig

intet Bevis for, at de derfor skulde være i Besiddelse af en

udødelig Sjæl. Udtrykket: « blæste Livets Aande i hans

Næse», beviser saaledes ikke, at Sja^len er udødelig. Angaa-

ende denne «Livs Aande» beser vi i Pranl. 3, 19. 20: < Thi
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hvad som hændes Menneskens Børn, det hændes og Dyrene,

og ens hændes dem begge; som disse dør, saa dør og hine,

og de har alle een Aand, og Mennesket har intet Fortrin

fremfor Dyret; thi alt er Forfængelighed. De farer alle til

eet Sted; de er alle kommet af Støv, og de vender alle tHbage

til Støv.»

Gud har lovet at give Menneskene Livets Aande tilbage

igen paa Opstandelsens herlige Morgen, Et saadant Løfte

har han derimod aldrig givet med Hensyn til Dyrene. Udø-

delighed er, som vi har set, en Naadegave, som vi kun kan

komme i Besiddelse af gennem Troen paa Kristus.

Mennesket er skabt i Guds Billede til at være Guds Re-

præsentant paa Jorden som det højeste Væsen blandt alle

Jordens Skabninger; men medfødt Udødelighed har Menne-

sket ikke. Dette slaar Prædikeren fast, idet han siger: « Dette

sker for Menneskens Børns Skyld, for at Gud kan lutre dem,

og at de maa se, at de i og for sig er Dyr.» Præd. 3, 18. Idet

han gendriver den hedenske Lære om Sjælens Udødelighed,

som allerede den Gang var almindelig hos de hedenske Fol-

keslag, spørger han: «Hvem kender Menneskets Børns Aand,

den som farer opad, og Dyrets Aand, den som farer nedad

til Jorden? » 21de Vers.

Paa Grund af den lidt uklare Oversættelse af dette Vers,

er nogle kommet til det fejlagtige Resultat, at Prædikeren

virkelig skulde have sagt, at Menneskets Aand farer til Him-

len og Dyrets til Jorden. Dette er imidlertid en Misforstaa-

else, hvad man kan overbevise sig om ved at læse andre

Oversættelser f. Eks. den norske, hvor der staar: «Hvem ved,

om Menneskenes Børns Aand farer opad, og om Dyrets Aand

farer nedad til Jorden?

»

Inden jeg gaar over til det næste Spørgsmaal, kunde jeg

have Lyst til at citere en Artikel, som Overlærer N. Teisen,

Odense, skrev i « Nationaltidende« d. 30te Novbr. 1913. Un-

der Overskriften 77/ Læren om Sjælens Udødelighed* skri-

ver Overlæreren bl. a.:
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«Saaledes er det da gaaet til, at der i vor Tid ikke er faa, flest

maaske i de reformerte Kirkesamfund, der fuldt ud vil bekende deres

Tro paa evigt Liv med Kristus, men strengt taget ikke tror paa « Sjælens

Udødelighed«, som de ikke anser for en bibelsk Lære, men snarere

som et græsk Filosofem, fordi de tror, at Sjælen virkelig kan dø (den

« anden Død»). De tror, som en gammel Kirkefader udtrykte det, at

Sjælen er skabt til Udødelighed, ikke med Udødelighed, eller som de

ældste kristne Skribenter udtrykte sig, at Udødelighed (« Uforkrænke-

lighed ») er en Naadegave fra Gud. Og de vil af fuldt Hjerte slutte sig

til den store Kirkefader Irenæus (f 202), naar han siger: « Livet er ikke

af os selv eller ifølge vor Natur; men det gives og skænkes kun af

Guds Naade, og den, som bevarer denne Livets Gave og takker ham,
fra hvem den kommer, skal derfor have et langt Liv evindelig og altid.

Men den, som forkaster Gaven og er utaknemmelig mod sin Skaber og

ikke vil kende ham, der skænkede ham Livet, denne berøver sig selv

Tilværelsens Gave i al Evighed. »»

Efter at Overlæreren har henvist til de Beviser, man fra

andet Hold møder op med for at forsvare Sjælens Udodelig-

hed, gor han opmærksom paa, at disse Beviser ikke kan staa

«for en uhildet Prøvelse ». Om Værdien af Beviserne for

Sjælens Udødelighed siger han:

«I Sandhed, aldrig har en Lære af den Natur været ringere be-

grundet. Besynderligt, om det virkelig skulde forholde sig rigtigt med
en Begrundelse af den Art, især naar det, som den gamle John Locke

sagde, »drejer sig om en Lov, hvis Bestemmelser burde være klare og

utvetydige«. Det er nu en Gang Paulus og ikke en Nutidsteolog, der

lærer, at «Gud alene har Udødelighed«. Deraf synes umiskendeligt at

maatte fremgaa, at en Skabning, et Menneske, kun kan modtage den

som en Gave, som Livets Sejrspris.»

Hvad er Aanden?

Ordet «Aand» kommer fra tre Ord, nemlig to hebraiske:

neshamah og mach, og det græske: pneuma. Neshamah
findes ca. 24 Gange og mach ca. 388 Gange. Neshamah er

oversat: «Aand», «Aande» og «Sjæl», medens mach over-

sættes: «Vejr», «Vind», «Luft» og «Aande». Det tilsvarende

græske Ord pneuma forekommer ca. 385 Gange og har

samme Betydning som det hebraiske mach. Om Betydnin-
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gen af det græske Ord pneuma og det hebraiske mach læser

vi i Fr. Nielsens Kirkeleksikon bl. a.:

« Oprindelig betyder det græske Ord pneuma ikke andet end Vind,

Pust, og i Tilslutning dertil Aande, altsaa et rent fysisk Begreb. Ogsaa

i Bibelen forekommer det (ligesom det hebraiske mak) i denne Betyd-

ning.*

Selvfølgelig anvendes Ordet pneuma ogsaa om Guds

Aand, Kristi Aand og den Helligaand. Det kan ogsaa betyde

vort Sind og vor Fornuft, ligesom det i aandelig Forstand

betegner Gudslivet i os. Naar Paulus i 1 Thess. 5, 23 skriver:

«Men han selv, Fredens Gud, helliggøre eder ganske og alde-

les, og gid eders Aand og Sjæl og Legeme maa bevares helt

og holdent, uden Dadel i vor Herres Jesu Kristi Tilkom-

melse!» nævner han tre Ting: «Aand og Sjæl og Legeme ».

Her maa Sjælen betegne det fysiske Sjæleliv, Aanden der-

imod det rent religiøse — Livet i Kristus. Man skelner saa-

ledes mellem Aand og Sjæl: Aanden betegner det højere

Bevidsthedsliv, Sjælen det lavere.

Undersøger man de forskellige Oversættelser af Ordet

«Aand», ser man straks, at det har den Betydning, jeg her

nævner. Medens Moses ifølge den danske Bibel i 2 Mos. 15,

10 siger: «Du blæste med dit Vejr», lader den norske ham
sige: «Du blæste med din Aande. » Slaar man op til Ez.

11, 1, finder man, at dette Vers i den danske og norske Over-

sættelse læses paa følgende Maade: Dansk: «Og Aanden op-

løftede mig og førte mig til den østre Port paa Herrens Hus.»

Norsk: «Og et Vejr løftede mig op. ...» Ifølge den danske

Bibel siger Job: «Thi endnu er min Aand i mig, og Guds

Aande i min Næse.» Job 27,3. Paa Norsk staar der: «Thi

endnu er hele mit Livspust i mig, og den Almægtiges Aande

i min Næse.»

Det er den Almægtiges Aande, Guds Kraft, der holder

alt levende i Live. «Han tjenes ikke heller af Menneskers

Hænder som en, der trænger til noget, efterdi han selv giver

alle Liv og Aande og alle Ting;» «thi i ham lever og røres
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og er vi». Ap. G. 17, 25. 28. Salmisten siger træffende: »Ta-

ger du Aanden tilbage fra dem, da dør de og vender tilbage

til deres Støv. Udsender du din Aand, skabes de, og du for-

nyer Jordens Skikkelse.* Sal. 104, 29. 30. Guds livgivende

Kraft gaar tilbage til Gud. Vor Aand eller vort Liv er gemt

hos ham, men ikke som et selvstændigt eller bevidst Væsen.

Sjælevandring.

Læren om Sjælens Udødelighed stammer fra Ægypterne,

der troede, at Sjælen forlod Mennesket ved Døden for at gaa

over i andre levende Væsener. Undertiden gik den ifølge de-

res Lære over i et Dyr, undertiden ogsaa i et andet Menne-

ske. Paa denne Vandring gennemgik Sjælen en Renselses-

proces for endelig at indtræde i sin Fuldkommenhedstil-

stand. Ægypterne antog et Kredsløb paa ca. 3000 Aar. I

dette skulde Sjælen gennemgaa alle Dyrearternes Legemer,

før den kunde komme tilbage til Legemet og naa de saliges

Boliger. Fra Ægypterne er Læren om Sjælens Udødelighed

sandsynligvis gaaet over i Grækernes Gudelære for siden at

bane sig Vej til Rabbinernes Lære.

Prof. Torm ved Københavns Universitet skriver i «Bi-

belhaandbog» paa Side 184 bl. a. om <den jødiske Filosof

Filon»:

« Under hans Fortolkning af de gammeltestamentlige Skrifter spi-

ritualiseres den ene Forestilling efter den anden. Tanken om Opstan-

delsen ombyttes med en Tro paa Sjælens Udødelighed.

»

Læren trængte sig langsomt og gradvis ind i den kristne

Kirke. Her skal jeg citere, hvad den engelske Præst Edw.

White siger desangaaende i sin Bog «/ Kristus er Livet*.

Efter at have bevist, at denne Lære er kommet til os fra de

hedenske Filosoffer, fortæller Forfatteren om den Modstand,

denne Lære mødte hos de sande Kristne. Paa Side 380 og

381 skriver han:
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«Men denne Modstand begyndte snart at hendø, og ved den Tid,

da Hieronymus og Augustin fremstod, havde flere kristelige Genera-

tioner levet under den frygtelige Overtro, der ruger over Mennesket

ved Paastanden om en naturlig Udødelighed og Benægtelsen af et evigt

Liv som Guds Naadegave. . . . Efter Offentliggørelsen af Augustins

Prædestinations-Teologi sank Kristenheden som lammet om paa Tær-

skelen af hans evige Helvede; den skumle Præstestand beherskede den

nye gothiske Verden, og man opfandt Skærsilden og Mariadyrkelsen

som nødvendige Lettelser for de ængstede Sjæle, der blev drevet til

Vanvid af Frygten for evig Pine. Man havde altid « Skriftsteder« nok

ved Haanden, der ved tilbørlig Fordrejelse kunde støtte disse og andre

Bedrag; og de benyttedes flittig i de næste Aarhundreder og citeredes

med ligesaa liden Agtelse for, hvad der er Bibelens egentlige Mening

og Hensigt, som nutildags.«

Om den engelske Statsmand Gladstones Stilling til Udø-

delighedsspørgsmaalet siger Biskop Fr. Nielsen i sit Kirke-

leksikon (Art. «Gladstone») bl. a. følgende:

«Med Hensyn til Sjælens Udødelighed forlod han de gamle Baner;

i sine sidste Aar var han en Tilhænger af Læren om den betingede

Udødelighed, idet han mente, at Udødeligheden var en særlig Gave fra

Gud, skænket de troende i Kristus.*

Herom udtaler Gladstone sig i « Livet efter dette Liv»

saaledes:

«Læren om den naturlige Udødelighed i Modsætning til den Udø-

delighed, en Kristen kan opnaa, har . . . sneget sig ind i Kirken gen-

nem en Bagdør, saa at sige ved en stille, men kraftig Proces, og den

var paa Vej til ved en tavs Overenskomst at erholde Ret til at forblive

der. . . . Det forekommer mig, at vi maa regne, at det var i Origenes'

Tid, at Ideen om naturlig Udødelighed i Modsætning til den kristne

Opfattelse begyndte at fæste Rod i den kristne Kirke. » — Citeret i

- Bag Dod og Grav*, Side 67.

Den store Statsmand har sikkert Ret; Udødeligheden har

sneget sig ind i den kristne Kirke «gennem en Bagdør»; og

den har ført en Mængde Vildfarelser med sig. Pavedømmet

har slaaet Mønt paa denne Lære. Sjælemesserne indbringer

den katolske Kirke mange Millioner hvert Aar. Protestan-

terne forkastede ganske vist Læren om Skærsilden, Helgen-
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dyrkelsen, Bøn for de afdøde m, m.; men de ryddede ikke

det falske Udødelighedstræ op med Roden, de huggede blot

Grenene af. Og nu skyder Roden friske Skud, som f. Eks.

Spiritisme o. 1.

Kun een har Udødelighed. Om « Kongernes Konge og

Herrernes Herre » skriver Paulus: «Han, som alene har Udo-

delighed, som bor i et utilgængeligt Lys, hvem intet Menne-

ske har set, ikke heller kan se, ham være Ære og evig Magt!

Amen.» 1 Tim. 6, 15. 16. Naar den hellige Skrift saa klart

og tydeligt siger, at kun een har Udødelighed, hvorfor lærer

man da, at alle Mennesker har Udødelighed?

Det er ca. 6000 Aar, siden Herren sagde til Adam og

Eva, at den Dag de spiste af Kundskabens Træ, skulde de

dø Døden — underkastes Døden. Men Slangen mødte straks

frem med sine Fortolkninger. «Da sagde Slangen til Kvin-

den: I skal ikke dø Døden » (1 Mos. 3, 4) — altsaa det mod-

satte af, hvad Herren sagde. Hvem fik Ret? Hvorledes gik

det Adam og Eva? Og hvorledes er det gaaet siden? I Ti-

dens Løb er det lykkedes Satan at bilde Menneskeslægten

— først Hedningerne, dernæst Jøderne og siden de Kristne

— ind, at Menneskene i Virkeligheden ikke dør.

Guds Ord staar imidlertid fast. Udødelighed er en Gave,

medfødt er den ikke. Gud bragte «Liv og Uforkrænkelighed

for Lyset ved Evangeliet* (2 Tim. 1,10), da «han gav sin

Søn den enbaarne, for at hver den, som tror paa ham, ikke

skal fortabes, men have et evigt Liv». Joh. 3, 16.

«Men dette er det evige Liv, at de kender dig, den eneste

sande Gud, og den, du udsendte, Jesus Kristus. » Joh. 17,3.



INDVENDINGER BESVARET.
AANDERNE I FORVARING. RØVEREN PAA KORSET, DEN

RIGE MAND OG LAZARUS OSV.

THI ogsaa Kristus led een Gang for Syndere, en retfærdig for uret-

færdige, for at han kunde fore os hen til Gud, han, som led Dø-

den i Kødet, men blev levendegjort i Aanden. i hvilken han ogsaa

gik hen og prædikede for Aanderne. som var i Forvaring, som fordum

var genstridige, dengang Guds Langmodighed ventede i Noahs Dage.

medens Arken byggedes, i hvilken faa, nemlig otte, Sjæle blev frelst

igennem Yand.> 1 Pet. 3, 18—20.

Aanderne i Forvaring.

Ud fra dette Skriftsted søger nogle at bevise, at Kristus

i de tre Dage, han laa i Graven, maa have været i Helvede

eller Dødsriget for at prædike for de Sjæle, som omkom i

Syndfloden. Ifølge vor Børnelærdom nedfor Kristus jo til

Helvede. Nu er denne Troesartikel, hvori dette stod, imid-

lertid blevet forandret ifor flere Lærebøgers Vedkommende l

derhen, at Ordet Helvede* er ombyttet med c Dødsrige »
—

hades.

Allerførst maa jeg gøre opmærksom paa, at hverken

Helvede eller Dødsrige er nævnt i vor Tekst. Det er noget,

Menneskene føjer til. Peter siger heller ikke et eneste Ord

om, at hans Udtalelse gælder de tre Dage, Jesus laa i Gra-

ven. Det er ogsaa noget, man lægger til.

Hvorfor skal man tillægge Apostlens Ord en hel anden

Betydning end den. han har lagt deri. for at faa dem til at
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passe med vore forudfattede Meninger? De mange tydelige

Skriftsteder, som vi har læst angaaende Sjælen, Aanden og

Dødsriget, kommer jo i den skarpeste Strid med en Tolkning

af 1 Pet. 3, 19, som den, der her er nævnt. Saaledes bar

Apostlene sig ikke ad; de tolkede < aandelige Ting med aan-

delige Ord». 1 Kor. 2, 13.

I 1 Pet. 3, 18—20 staar der som sagt ikke eet Ord om,

at det var i de tre Dage, Jesus laa i Graven, at han »prædi-

kede for Aanderne, som var i Forvaring », ligesom der heller

ikke staar, at han prædikede i Helvede eller Dødsriget. Der-

imod staar der, at han døde for Syndere, og at han «blev

levendegjort i Aanden, i hvilken han ogsaa gik hen og præ-

dikede for Aanderne, som var i Forvaring*. Mærk: det var

i den samme Aand, hvorved han «blev levendegjort«, at han

prædikede for disse Aander. Men hvilken Aand var det, der

oprejste Kristus? Paulus besvarer dette Spørgsmaal i Rom.

8, 11: «Men om hans Aand, der oprejste Jesus fra de døde,

bor i eder, da skal han, som oprejste Kristus fra de døde,

levendegøre ogsaa eders dødelige Legemer ved sin Aand,

som bor i eder.»

Den Helligaand taler gennem Herrens Tjenere. Jesus

siger: Og naar de fører eder hen og overgiver eder, da be-

kymre eder ikke forud for, hvad I skal tale; men hvad der

bliver givet eder i den samme Time, det skal I tale; thi I er

ikke de, som taler, men den Helligaand. Mark. 13, 11.

Peter har allerede i det første Kapitel gjort det klart for

os, hvilken Aand han sigter til. Idet han henviser til de pro-

fetiske Forudsigelser angaaende vor Frelse, siger han: Om
denne Frelse har Profeter gransket og ransaget, de, som

profeterede om den Naade, der skulde blive eder til Del:

idet de granskede over, hvilken eller hvordan en Tid Kristi

Aand, som var i dem, henviste til, naar den forud vidnede

om Kristi Lidelser og den derpaa følgende Herlighed. 1

Pet. 1,9— 11. Af dette fremgaar meget tydeligt, at det var

Kristi Aand. der talte gennem Profeterne.
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Desværre gik det ofte, som vi læser i Es. 63, 10. 11:

«De var genstridige og bedrøvede hans Helligaand; derfor

omskiftede han sig til deres Modstander, han stred imod

dem. Da ihukom hans Folk de gamle Dage under Moses,

»

og de sagde: «Hvor er han, som gav sin Helligaand midt

iblandt dem?» Paulus bevidner, at den aandelige Klippe,

som fulgte Israels Børn, «var Kristus*. 1 Kor. 10, 4. Ved

sin Aand fulgte Kristus Israel, og ved den samme Aand

talte han gennem Patriarkerne og Profeterne — altsaa og-

saa gennem Noah.

Peter kalder Noah (Retfærdighedens Prædiker», og

hvorfor? Fordi han var det Redskab, hvorigennem Kristus

ved den Helligaand prædikede Sandheden før Syndfloden.

Sammenligner man Peters Udtryk i det første Kapitel:

(Kristi Aand, som var i dem, henviste til » , med Udtrykkene

i vor Tekst: «blev levendegjort i Aanden, i hvilken han og-

saa gik hen og prædikede for Aanderne, som var i Forva-

ring, som fordum var genstridige, dengang Guds Langmo-

dighed ventede i Noahs Dage», ser man straks, at her slet

ikke er Tale om, at Jesus skulde have prædiket for Aan-

derne i Helvede eller i Dødsriget. Det var den Helligaand

(den Aand, der oprejste Kristus, og den Aand, der talte gen-

nem alle Profeterne), der prædikede gennem Noah. Herom

siger Dr. Clarke i sin Kommentar til disse Vers:

«/ den samme Aand. Hans guddommelige Kraft og Autoritet.

Gik han bort ag prædikede. Gennem Noah et Hundrede og tyve Aar.

For Aanderne i Forvaring. Menneskene for Syndfloden, som paa Grund

af deres Ulydighed og deres Formasteiser over for Gud ved Herrens

retfærdige Lov var dømt til Fortabelse. Men deres Straf blev udsat,

for at det maatte blive aabenbaret, om de vilde forbedre sig; og den

langmodige Gud ventede i et Hundrede og tyve Aar, i hvilket Tidsrum,

der var afmaalt til Omvendelse for Jordens Beboere, disse — ligesom

Forbrydere, der er under Forhør og venter deres Dom — fremstilles

som værende i Fængsel, holdt i Forvaring af en guddommelig Retfær-

dighed, som ventede enten paa deres Forbedring eller Afslutningen af

den bestemte Tid, da den forud forkyndte Straf skulde ramme dem.

Dette har jeg længe troet var Meningen med dette vanskelige Skrift-
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sted. og jeg har ingen anden Fortolkning fundet, som har været i Over-
ensstemmelse med hele Skriftstedet.)

Den svenske lutherske Teolog P. Pettersson siger i sit

Værk < Bibeltolken, af 1863 angaaende dette Skriftsted:

«Det var Kristus, som ved sin Aand gik bort og prædikede gen-
nem Noah, Retfærdighedens Prædiker, for de ugudelige Mennesker, der
levede før Syndfloden. Forstaaet paa denne Maade er dette Skriftsted

intet Bevis paa Kristi Nedfart til Helvede.

»

Pastor Wilhelm Beck stempler Talen om Jesu Prædiken
i de dødes Rige som « uvederheftig Tale». Han siger:

«Vor Herre Jesus siger om sig selv: «Jeg bor arbejde, medens
det er Dag, Natten kommer, da ingen kan arbejde > (Joh. 9, 4). Han
siger ogsaa selv, at det Arbejde, han skulde gøre for os, skulde han
have fuldbragt, medens det var Livets Dag for ham — og det blev jo
« fuldbragt »; han sagde det jo lige for sin Død — og naar vi altsaa

holder os til hans Ord, saa kunde han intet Arbejde gøre, da Natten
kom, og har altsaa intet Arbejde gjort mellem sin Død og Opstandelse,
saa at Talen om hans Prædiken i de dødes Rige og Arbejde paa at

frelse Mennesker mellem hans Død og Opstandelse, er uvederlieftig

Tale, som strider mod hans egne Ord: « Natten kommer, da ingen kan
arbejde.* Men naar ingen kan arbejde i Dødsnatten, saa kan vi heller

ikke arbejde paa vor Saliggørelse, naar Natten kommer. » — «Z)en indre
Missions Tidende*, 33. Aargang, Søndag d. 3. Oktbr. 1886.

Udtrykket «i Forvaring » henviser uden Tvivl, som Dr.
Clarke siger, til de 120 Aar — den Naadetid, Gud gav disse

Mennesker. I en vis Forstand har Gud givet os en lignende
Naadetid. Han har bestemt en Dag, da han vil domme Jor-

den. Ap. G. 17, 31. Angaaende denne Naadetid læser vi i

2 Pet. 3, 7: < Men de nuværende Himle og Jorden holdes ved
det samme Ord i Forvaring til Ild. » Vi er altsaa i Forvaring,

som de var det i de 120 Aar, da Kristi Aand prædikede gen-

nem Noah.

Ordet «Aand ? kan ogsaa betegne Menneske. «Prøv Aan-
derne», siger Johannes (1 Joh. 4,1), og undertiden bruger
vi Ordet paa samme Maade f. Eks., naar vi, idet vi paa en
særlig Maade vil fremhæve et Menneskes store Evner, siger:

«Han er en stor Aand.»
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Paa Syndflodens Tid var Jorden 'fuld af Vold», og

Menneskets « Hjertes Tankers Paafund var ikkun ondt hver

Dag». 1 Mos. 6, 5. 11. Da sagde Herren: Min Aand skal

ikke herske i Mennesket evindelig.* 3die Vers. Paa Svensk

staar der: «Min ånde skall icke blifva kvar i manniskorna

for bestandigt.* Lindberg oversætter det: « Menneskene la-

der sig ikke mere raade af min Aand.» Alligevel gav Gud
dem 120 Aar. Herren er naadig og langmodig.

Røveren paa Korset.

Henvendt til Jesus beder Røveren:

«Jesus! kom mig i Hu, naar du kommer i dit Rige! Og han sagde

til ham: Sandelig siger jeg dig. i Dag skal du være med mig i Para-

diset. » Luk. 23, 42. 43.

Nogle ser i dette Skriftsted et stærkt Bevis for Sjælens

Udødelighed. Det ene Øjeblik anfører man 1 Pet. 3, 19 som

et Bevis for, at Jesu Aand for til Helvede, for saa i næste at

rykke i Marken med Luk. 23, 43 som et Bevis for, at han

gik til Paradiset. Et Øjeblik fortæller man ganske frejdigt,

at Jesus var i Helvede eller Dødsriget; i det næste paastaar

man bestemt, at han i det samme Tidsrum var i Paradiset.

Lukas skriver ikke eet Ord om Aand eller Sjæl. Røve-

ren beder: «Kom mig i Hu, naar du kommer i dit Rige.»

Paa denne Bøn svarer Jesus: < Sandelig siger jeg dig, i Dag

skal du være med mig i Paradiset.« Mærk Jesu Ord: «Du»

— ikke din Aand» eller «din Sjæl».

Kristus modtog ikke Riget ved sin Død. Han sidder nu

med sin Fader paa hans Trone (Aab. 3, 21) som Præst og

Ypperstepræst eller Talsmand (Heb. 9, 11. 24). Han mod-

tager først Riget ved denne Verdens Afslutning. Aab. 11,

15; Matt. 25, 31. Først da faar de, der sejrer, Adgang til dette

Rige, ligesom de ogsaa faar Adgang til « Livets Træ, som <m

i Guds Paradis*. Aab. 2, 7; 22,2.3.14. Paradiset er det

Sted, hvor Gud bor.
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Ifølge Peters Tale paa Pinsedagen var Jesu Sjæl i Døds-

riget eller Graven. Ap. G. 2, 31. Og Jesus siger selv, at han

ikke gik til Paradiset den Dag, han døde. Da han paa Op-

standelsesdagen aabenbarer sig for Maria, vender hun «sig

om og siger til ham paa Hebraisk: Rabbuni! hvilket bety-

der: Mester! Jesus siger til hende: Rør ikke ved mig, thi

jeg er ikke endnu opfaret til min Fader; men gaa til mine

Brødre og sig dem: Jeg farer op til min Fader og eders Fa-

der og til min Gud og eders Gud». Joh. 20, 16. 17.

Det er ogsaa et aabent Spørgsmaal, om Røveren døde

samme Dag som Jesus. Eftersom det var Beredelsens Dag,

henstillede Jøderne til Pilatus ikke at lade de korsfæstede

hænge paa Korset Sabbaten over, men at man skulde bryde

deres Ben. Jesus var da allerede død, de to Misdædere der-

imod ikke, og derfor brod Stridsmændene deres Ben (Joh.

19,31.32) og overlod dem til en langvarig og smertefuld

Død. Der er saaledes ingen Sandsynlighed for, at de døde

den Dag.

Men hvad mente Jesus da med sit Løfte til den bodfær-

dige Synder? Nojagtig hvad han sagde! Undersøger man
Teksten nærmere, lægger man straks Mærke til, at Skille-

tegnet her spiller en meget stor Rolle. Sætter man Kommaet

bag efter «i Dag» i Stedet for, som det nu staar, foran, bliver

Meningen en ganske anden. Der kommer da til at staa:

« Sandelig siger jeg dig i Dag, du skal være med mig i Para-

diset.* Saa er Skriftstedet i god Overensstemmelse med alle

de Skriftsteder, vi allerede har læst. Og her maa vi huske

paa, at Tegnsætningen slet ikke var i Brug, da Bibelen blev

skrevet, men at den forst er blevet indfort mange Aarhun-

dreder senere. Kommaet er altsaa ikke inspireret; Oversæt-

terne har sat det der, hvor de syntes, det passede bedst, og

paavirket af deres Børnelærdom har de saa sat det foran «i

Dag» i Stedet for bagefter, hvor det burde staa.

Reinhardts tyske Oversættelse gengiver dette Skriftsted

saaledes: Wahrlich, ieh sage dir hente: Mit mir wirsi du
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im Paradiese sein.» Det er: «Sandelig siger jeg dig i Dag:

Med mig skal du være i Paradiset.* De tre Ord «skal du
være» er oversat fra eet Ord i Grundteksten og kan lige saa

godt oversættes «du skal være» som «skal du være». Den
Orden, hvori Ordene skal staa, maa rette sig efter Sammen-
hængen.

Netop en saadan Talemaade som den, Jesus her gør

Brug af, var meget almindelig blandt Hebræerne, hvad det

gamle Testamente tilstrækkelig bekræfter. Af de mange Eks-

empler skal jeg her nøjes med at paapege nogle faa. Moses

siger ved en vis Lejlighed: «Da vidner jeg over eder i Dag,

at I skal omkomme. » 5 Mos. 8, 19. Og atter: «Thi jeg by-

der eder i Dag at elske Herren din Gud. ... Da forkynder

jeg eder i Dag, at I skal omkomme. » 5 Mos. 30, 16. 18. Som
man ser, vilde Meningen her blive en ganske anden, om
man satte Kommaet foran «i Dag».

Moses anvender Udtrykket «i Dag» for at betone Or-

dene i sin Tale. At Jesus netop betjener sig af Udtrykket

«i Dag» paa samme Maade, synes at være ret naturligt. Han
hænger paa Korset som en anden Forbryder. Hans Disciple

har forladt ham, Judas har forraadt ham, og Peter har ban-

det paa, at han ikke kender ham. Farisæerne spotter ham.

Den ene Røver haaner ham ogsaa. Alles Synder hviler tungt

paa ham, og han føler sig forladt, forladt af alle — ja ogsaa

af sin Fader. Under alt dette henvender den anden Røver

sig bedende til den korsfæstede Frelser: « Jesus! kom mig i

Hu, naar du kommer i dit Rige.»

Røveren har fundet sin Frelser. I et Øjeblik, da de an-

dre ringeagter Jesus, tror Røveren paa ham som Guds en-

baarne Søn og Rigets Arving og beder om at maatte være

med ham, naar han kommer i sit Rige. Hvor forunderligt!

Der er derfor intet mærkeligt i, at Jesus siger til ham: (San-

delig siger jeg dig i Dag» — i Dag, da alle har forladt mig.

da jeg menneskeligt set er saa ringe og hjælpeløs — i Dag

siger jeg dig: «Du skal være med mig i Paradiset.*
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Den rige Mand og Lazarus.

Denne Beretning er nedtegnet i Luk. 16, 19—31. Det er

en Lignelse. Men en Lignelse er ingen Virkelighed. Hvis

man gør gældende, at denne Lignelse er en Virkelighed, saa

maa man indrømme, at det samme gælder alle de mange

billedlige Talemaader, der findes i den hellige Skrift. Men i

saa Fald kunde man jo bevise de utroligste Ting. Vi læser

f. Eks. i 2 Kong. 14,9: «Men Joas, Israels Konge, sendte til

Amazia, Judas Konge, og lod sige: Tornebusken, som er

paa Libanon, sendte til Cedertræet, som er paa Libanon, og

lod sige: Giv min Søn din Datter til Hustru. » Her gengives

en Samtale mellem Træerne; men hvem vil paastaa ud fra

dette, at Træerne i Virkeligheden taler sammen?
Et andet Eksempel! Dom. 9, 8— 15: «Træerne gik en-

gang hen for at salve en Konge over sig, og de sagde til

Olietræet: Reger over os! Og Olietræet sagde til dem: Skulde

jeg forlade min Fedme, som Gud og Menneskene ærer hos

mig, og gaa hen at svæve over Træerne? Da sagde Træerne

til Figentræet: Kom du, reger over os! Men Figentræet sagde

til dem: Skulde jeg forlade min Sødme og min gode Frugt

og gaa hen at svæve over Træerne? Da sagde Træerne til

Vinstokken: Kom du, reger over os! Og Vinstokken sagde

til dem: Skulde jeg forlade min Most, som glæder Guder og

Mennesker, og gaa hen at svæve over Træerne? Da sagde

alle Træerne til Tornebusken: Kom du, reger over os! Og
Tornebusken sagde til Træerne: Er det i Sandhed saa, at I

vil salve mig til Konge over eder, da kom, skjul eder under

min Skygge.

»

De, der fastholder, at Lignelsen i Luk. 16, 19—31 skal

bevise, at en Samtale mellem den rige Mand paa den ene

Side og Abraham paa den anden virkelig fandt Sted, maa

indrømme, at Træernes indbyrdes Samtale gengives lige saa

tydeligt, som Samtalen mellem Abraham og den rige Mand

gengives i Luk. 16de Kap.
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Naar Profeten siger: < Thi Stenen fra Væggen skal raabe,

og Bjælken fra Træværket skal svare den» (Hab. 2, 11), har

man derfor ikke Lov til at paastaa, at det er en Virkelighed.

Fordi Herren siger til Kain: «Din Broders Blods Røst raa-

ber til mig af Jorden » (1 Mos. 4, 10), maa man ikke opfatte

det paa en Maade, der kommer i Strid med det øvrige Her-

rens Ord.

Ved en vis Lejlighed oprejste Josva en stor Sten i Fol-

kets Paasyn og udtalte følgende: «Se, denne Sten skal være

til Vidnesbyrd imod os, thi den har hørt alle Herrens Ord,

som han har talt med os.» Josva 24, 27. Mærk Udtrykket:

< Thi den [Stenen] har hørt alle Herrens Ord!»

Dersom man nu anvender den samme Logik over for

disse Skriftsteder som over for Beretningen om den rige

Mand og Lazarus — og en Kristen bør altid være konsekvent

— saa kan Træer tale, Blod raabe, Stene høre osv. Ifølge

den gamle Oversættelse af Luk. 16, 19—31 var den rige Mand
i Helvede, men ifølge den nye reviderede Oversættelse var

han i Dødsriget — altsaa Graven.

Der staar ikke eet Ord i denne Lignelse om Sjæl eller

Aand. Derimod staar der, at det var en rig Mand. Den

samme rige Mand døde, og den samme rige Mand slog sine

Øjne op i Dødsriget eller Graven. Her faar han Øje paa

Abraham l ikke Abrahams Aand eller Sjæl) og den samme
Lazarus, som plejede at ligge ved hans Dør. Han beder om
Vand til at læske sin Tunge, og endelig beder han om, at

Lazarus (ikke hans Aand) maa blive sendt til hans fem Brø-

dre. Her er altsaa ikke Tale om Sjæl eller Aand. Læst ud fra

Herrens Ord er Lignelsen baade lærerig og alvorlig. Den

lærer særlig fire Ting:

1. At Gud anser ikke Personer. Ingen kan erhverve

det evige Liv ved Rigdom.

2. At der ikke kan være Tale om Omvendelse efter Dø-

den. Der er «et stort Svælg imellem de retfærdige og de

ugudelige.
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3. At dersom vi ikke vil lade os overbevise af den hel-

lige Skrift, vilde vi heller ikke lade os overbevise, selv om
Gud oprejste og sendte de døde til os.

4. At de dode kun kan komme tilbage til os gennem en

Opstandelse. Mærk Udtrykket: < Hører de ikke Moses og

Profeterne, da lader de sig heller ikke overbevise, om nogen

opstaar fra de døde.»

Dersom nogen trods alt dette alligevel fastholder, at Be-

retningen er en Virkelighed, saa maa vedkommende ogsaa

indrømme, at de retfærdige og ugudelige kan se og tale med
hverandre. Lad os da tænke os en Moder frelst i Guds Rige,

medens hendes Søn gaar fortabt. Moderen skulde da kunne

se sin Søn blive pint og plaget. Hun skulde kunne høre ham
raabe: « Moder, kom og hjælp mig, jeg pines forfærdelig i

denne Lue!» Vilde den Moder kunne glæde sig ved Paradi-

sets Salighed?

Evangeliet forkyndes for de døde.

«Thi derfor blev Evangeliet forkyndt ogsaa for døde, for at de

vel skulde være domt paa Menneskers Vis i Kødet, men leve paa

Guds Vis i Aanden. > 1 Pet. 4, 6.

De, som tror og lærer, at der er Omvendelse efter Døden,

møder ofte frem med dette Skriftsted. De maa imidlertid

have overset, hvad der virkelig staar, og dette kan tjene til

deres Undskyldning. Apostelen siger nemlig ikke, at Evan-

geliet forkyndes eller at det skal forkyndes for de døde, men
at det blev forkyndt for de døde. Enhver kan straks se, at

Eorskellen er ret stor. Et Eksempel vil belyse dette. En
kvinde ved Navn Noomi fra Bethlehem fulgte med sin Mand
og deres to Sønner til < Moabiternes Land og blev der». Her

døde hendes Mand, Sønnerne giftede sig med to moabitiske

Kvinder, hvis Navne var Orpa og Ruth. Imidlertid dode og-

saa begge Sønnerne, og Noomi stod nu alene tilbage med

sine to Svigerdøtre. Endelig bestemte hun sig til at rejse

tilbage til sit Folk. Begge Svigerdøtrene fulgte hende paa
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Vej. «Da sagde Noomi til begge sine Sønners Hustruer: Gaa

hen, vend tilbage hver til sin Moders Hus; Herren gøre

Miskundhed mod eder, ligesom I har gjort imod de døde og

imod mig!» Ruth 1,8. Naar havde disse to Kvinder været

gode imod de døde? Medens de levede. Det samme gælder

Udtrykket: «Thi derfor blev Evangeliet forkyndt ogsaa for

de døde» — medens de endnu levede.

Sjælene under Alteret.

«Og da det aabnede det femte Segl, saa jeg under Alteret deres

Sjæle, som var myrdet for Guds Ords Skyld og for det Vidnesbyrds

Skyld, som de havde. Og de raabte med bøj Røst og sagde: Hvor

længe, Herre, du bellige og sanddru! undlader du at demme og hævne

vort Blod paa dem, som bor paa Jorden? Og der b!ev givet dem hver

især en lang hvid Klædning, og der blev sagt til dem, at de skulde

hvile endnu en liden Tid, indtil ogsaa Tallet paa deres Medtjenere og

deres Brødre blev fuldt, hvilke skulde ihjelslaaes ligesom de.» Aab.

C, 9— 11.

Disse Sjæle, der under det femte Segl fremstilles som
raabende paa Hævn, kan umuligt være virkelige, levende

Sjæle. De beder om Hævn; det plejede Martyrerne ikke at

bede om. Vor Frelser bad for sine Fjender (Luk. 23, 34),

og det samme gjorde Stefanus. Ap. G. 7, 60. Vi skal bede for

dem, der forfølger os. Matt. 5, 44; Rom. 12, 19—21.

Disse Sjæle, der beder om Hævn, betegner dem, der

under Pavedømmets Magt og Vælde er blevet myrdet for

Sandhedens Skyld. De har lidt samme uskyldige Død som
Abel; og ligesom hans « Blods Røst» den Gang raabte om
Hævn, saaledes raaber disse nu om Hævn. Bogstaveligt talt

raabte Abels Blod jo ikke, og det samme gælder disse Sjæle.

Da man myrdede de saakaldte Kættere, blev de betragtet

som hørende Djævelen til; men denne Profeti fører os ned

til den Tid, da de blev iført hvide Klæder, det vil sige, da del

blev aabenbaret, at de var Guds Sandhedsvidner. Om Betyd-

ningen af Ordet Sjæl, saaledes som det er brugt her, siger
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den tyske, lutherske Professor i Teologi Hengstenberg i sin

Udlæggelse af dette Skriftsted bl. a.:

«Der menes den Sjæl, om hvilken det hedder i det gamle Testa-

mente, at den er i Blodet, den animalske Sjæl, sammenlign 1 Mos. 9,

5; det er de myrdede Sjæle, sammenlign Job 24, 12; der kunde ogsaa

lige saa godt staa Blodet, hvilket i Vers 10 virkelig sættes her i Stedet

for Sjæle. Dette fremgaar af Sammenligningen med Grundstedet 1

Mos. 4, 10, hvor Abels Blod raaber fra Jorden til Gud om Hævn.«

Sjælen, som ikke kan slaaes ihjel.

«Og frygt ikke for dem, som slaar Legemet ihjel, men ikke kan

slaa Sjælen ihjel; men frygt hellere for ham, som kan fordærve baade

Sjæl og Legeme i Helvede. » Matt. 10, 28.

Her maa jeg henvise til, hvad jeg allerede har paapeget

angaaende Ordet psyche. Som De lægger Mærke til, staar

der «Liv» i det 39te Vers. I Grundteksten staar der psyche

saavel i det 28de som i det 39te Vers. Der bør saaledes staa

enten «Liv» eller «Sjæl» paa begge Steder. I Skat Rørdams

Oversættelse læses det 39te Vers saaledes: «Hvo som finder

sin Sjæl, skal miste den, og hvo som mister sin Sjæl for min

Skyld, skal finde den. » I Matt. 20, 28 staar der i den almin-

delige Oversættelse, at Jesus gav «sit Liv til en Genløsning

for mange», i Skat Rørdams, at Jesus gav «sin Sjæl til Løse-

penge for mange ».

Ud fra dette er det slet ikke vanskeligt at forstaa Matt.

10, 28. Vi skal ikke frygte for dem, som vel kan slaa os

ihjel — berøve os dette Liv — men som ikke kan berøve os

det evige Liv, som vi faar gennem Guds Søn. Det evige Liv

kan ingen slaa ihjel. Derimod skal vi frygte for ham, som

kan ødelægge baade dette og det tilkommende Liv i Helvede

eller Ildsøen, hvor den anden Dod finder Sted. Aab. 21, 8.



ER SAMTALE MED DE
AFDØDE MULIG?

ER SPIRITISMEN FRA GUD ELLER FRA SATAN?

THI de levende ved, at de skal do: men de døde ved ikke noget, og

de har ingen Løn ydermere: men deres Ihukommelse er glemt.

Baade deres Kærlighed og deres Had og deres Avind er for længst

forsvundet, og de har i al Evighed ingen Del ydermere i alt det, som

sker under Solen. > Præd. 9, 5. 6.

Ud fra disse Ord skal vi i korte Træk dvæle ved det al-

vorlige Spørgsmaal: Er Samtale med de afdøde mulig? Præ-

dikeren besvarer Spørgsmaalet klart og ligefrem. Uden Om-
svøb fortæller han den nøgne Sandhed: «De døde ved ikke

neget, ... og de har i al Evighed ingen Del ydermere i alt

det, som sker under Solen. » «Thi der er hverken Gerning

eller Tanke eller Kundskab eller Visdom i Dødsriget, hvor

du farer hen.» Præd. 9, 10.

Den, der tror paa den hellige Skrift, kan ikke tilside-

sætte disse tydelige Herrens Ord, der med eet Slag bortfejer

al Tanke om Muligheden af Samtale med de afdøde. De

afdøde har i al Evighed ingen Del ydermere i alt det, som

sker under Solen ».

Spørgsmaalet om, hvorvidt en Samtale med vore afdøde

Venner er mulig, drøftes stærkt i vore Dage og tiltrækker sig

en stedse stigende Opmærksomhed. Og skønt Nutidens Spi-

ritisme først opstod i 1848, har den allerede faaet en særde-

les stor Udbredelse over hele Verden. Den tæller nu over 20

Mill. Tilhængere.
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De, Aander, som Spiritisterne gennem deres Medier sø-

ger at sætte sig i Forbindelse med, kan ikke være de afdødes

Aander. Dem formaar intet Menneske at sætte sig i Forbin-

delse med; «thi der er hverken Gerning eller Tanke eller

Kundskab eller Visdom i Dødsriget*, og de døde «har i al

Evighed ingen Del ydermere i alt det, som sker under Solen ».

Derimod siger Bibelen rent ud, hvem disse Aander er. Vi

læser: Og jeg saa, at der af Dragens Mund og af Dyrets

Mund og af den falske Profets Mund udgik tre urene Aander,

som lignede Padder. Thi de er Dæmoners Aander, som gør

Tegn; og de gaar ud til hele Jorderiges Konger for at samle

dem til Krigen paa Guds, den almægtiges, store Dag. » Aab.

16, 13. 14.

Vi staar her over for en inspireret Profeti, der med tyde-

lige Ord paapeger, hvad der vil ske, lige før Jesus kommer.

Johannes ser, at Djævelens Aander «gaar ud til hele Jorde-

riges Konger ». Disse Aander «gør Tegn», siger Seeren; paa

den Maade forfører de Menneskene. Udtrykket: «de gaar

ud til hele Jorderiges Konger », viser, at disse onde Aander

netop ved det Tidspunkt, da denne Profeti skal gaa i Op-

fyldelse, paa en særlig Maade virker blandt Folkene. Ud-

trykket «hele Jorderiges Konger » viser endvidere, at denne

Bevægelse vil brede sig til alle Jordens Riger.

Den moderne Spiritisme er en Opfyldelse af de profeti-

ske Forudsigelser, baade hvad Tid og Omraade betræffer.

Ifølge Herrens Ord skulde en saadan Bevægelse ved En-

dens Tid gaa hen over Jorden — til < hele Jorderiges Kon-

ger*. En mere nøjagtig Opfyldelse kan ikke tænkes. Spiri-

tismen er et Tidens Tegn.

Idet Jesus henviser til Endens Tid, siger han i Matt. 24,

24: «Thi falske Krister og falske Profeter skal fremstaa og

gøre store Tegn og Undergerninger, saa at ogsaa de ud-

valgte skulde blive forfort, om det var muligt.) Noget lig-

nende finder vi i 2 Thess, 2, 9— 11; her nævner Paulus de

Vildfarelser, der gaar forud for Kristi Genkomst. Han siger:



414 ET ORD 1 RETTE TID
oooooooooooococoooooocooooocxx^

«Han, hvis Komme sker ifølge Satans Kraft, med al Løg-

nens Magt og Tegn og Undere og med alt Uretfærdigheds

Bedrag for dem, som fortabes, fordi de ikke tog imod Kær-

ligheden til Sandheden, saa at de kunde blive frelst. Og der-

for sender Gud dem kraftig Vildfarelse, saa at de tror Løg-

nen. »

Saavel Matt. 24, 24 og 2 Thess. 2, 9—11 som Aab. 16, 13.

14 forudsiger en Bevægelses Opstaaen kort forinden denne

Verdens Afslutning, der vil komme til at spille en særlig stor

Rolle. At Bevægelsen vil faa et vist religiøst Tilsnit, frem-

gaar klart af selve Skriftstederne. Falske Krister og falske

Profeter opstaar. Satan virker «med al Løgnens Magt og

Tegn og Undere »; intet Land gaar fri. De udvalgte skal for-

føres, om det er muligt. Her staar vi altsaa over for religiøse

Foreteelser og Tegn, der vil prøve «de udvalgtes »s Tro.

Johannes skildrer de samme eller lignende Foreteelser i Aab.

13, 13. 14: «Og det gør store Tegn, saa at det endog faar Ild

til at falde ned fra Himlen paa Jorden for Menneskenes

Aasyn. Og det forfører dem, som bor paa Jorden, for de

Tegns Skyld, som det blev givet det at gøre.»

Som vi allerede har set, er det lykkedes Satan at ind-

føre mange falske Lærdomme i den kristne Kirke — særlig

Middelalderens. Guds Ord er blevet fortrængt af hedensk

Filosofi og katolsk Overtro, og det er aldrig lykkedes Prote-

stantismen fuldstændig at befri sig for alle disse Vildfarel-

ser og naa helt frem til Maalet: «I eet og alt at holde sig til

Bibelen. » Blandt de Vildfarelser, vi har faaet fra Katolicis-

men, der arvede dem fra Hedenskabet, er Læren om en med-

født udødelig Sjæl. Og som bekendt er denne Lære den Ho-

vedhjørnesten, hvorpaa Spiritismen hviler. Om Spørgsmaa-

let, hvad Spiritismen er, skal jeg henvise til « Spiritisten* —
et dansk Spiritistblad — Aargang 1900, Side 84:

«Hvad er nu Spiritismen? Spiritismen er Troen paa, at Aanden

overlever Legemet og kan meddele sig til de levende Mennesker gen-

nem og ved særlig organiserede Personer, som vi kalder Medier.

»
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Aanderne meddeler sig ifølge denne Forklaring « til de

levende Mennesker gennem og ved særlig organiserede Per-

soner, som vi kalder Medier ». Jævnfør alle de Skriftsteder,

som vi paa dette Punkt har læst saavel i det gamle som i det

nye Testamente, og der kan kun være een Mening om Sagen;

det er ikke de afdødes Aander, der meddeler «sig til de le-

vende Mennesker », men derimod de Aander, vi læser om i

Aab. 16, 14: « Dæmoners Aander ».

Vi benægter aldeles ikke, at det er Aander, der med-
deler «sig til de levende Mennesker gennem og ved særlig

organiserede Personer », som kaldes Medier; men vi fast-

holder Bibelens Udsagn om, at de er Dæmoners Aander »,

der ved «Tegn» forfører de udvalgte, «om det var muligt ».

«Og det er intet Under; thi Satan selv paatager sig Skikkelse

af en Lysets Engel. » 2 Kor. 11, 14.

Hvor listigt! De faldne Engle opsøger deres Redskaber

og meddeler sig saa gennem disse til de levende Mennesker,

for hvem de foregiver at være afdødes Aander. Og da Kri-

stenheden i Aarhundredernes Løb er blevet hildet i den fal-

ske Lære om Sjælens Udødelighed, bliver mange et let Bytte

for den store Ærkefjende. Disse Djævelens Aander er utræt-

telige. De virker i alle Lande og «med al Løgnens Magt og

Tegn og Undere ». De optræder paa forskellige Maader og

tager alle mulige Midler i Brug. De kan bede, læse Guds

Ord, prædike osv., alt efter som det tjener deres Sag bedst.

Bibelen er dog ifølge deres Udsagn ikke til at stole paa, uden

for saa vidt den stemmer overens med, hvad disse Aander

lærer. Kristus er ikke Guds Søn, og Djævelen eksisterer slet

ikke. Det hele er ikke andet end blind Overtro.

Det er kun ganske naturligt, at Herren har afsløret saa-

vel Oldtidens som Nutidens Spiritisme og advaret imod at

have noget som helst med den at skaffe. Vi læser i 5 Mos.

18, 10—14: «Der skal ikke findes hos dig nogen, som lader

sin Søn eller sin Datter gaa igennem Ilden, nogen som om-

gaaes med Spaadom eller er en Dagvælger, eller som agter
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paa Fugleskrig eller er en Troldkarl, eller som omgaaes med
Manen, eller som adspørger en Spaamand eller er en Tegns-

udlægger, eller som gør Spørgsmaal til de døde. Thi hver,

som gør disse Ting, er en Vederstyggelighed for Herren, og

for disse Vederstyggeligheders Skyld fordriver Herren din

Gud dem fra sit Aasyn. Du skal være fuldkommen for Her-

ren din Gud. Thi disse Hedninger, som du skal fordrive,

de har hørt efter Dagvælgere og paa Spaamænd; men sligt

har Herren din Gud ikke tilstedet dig.»

Indbyggerne i Kanaans Land var gennemsyret af Old-

tidens Spiritisme i den Grad, at de fuldstændig stod under

Satans Kontrol. Disse Indbyggere havde overgivet sig i Djæ-

velens Magt og lod sig lede af ham. Guds Ord og Aand
havde derimod ingen Magt over dem. De var gaaet saa langt,

at de søgte disse << Troldkarle » og « Spaamænd » eller, som
man lige saa godt kunde kalde dem, Spiritistmedier; Spiri-

tisterne indrømmer nemlig, som vi skal se, at disse Trold-

karle var Spiritister. De oste af den samme Kilde og lod sig

lede af de samme Aander, som Nutidens Spiritister gør.

Gud ødelagde ikke Kanaans Indbyggere, fordi han vilde

hævne sig paa dem, men fordi de ellers vilde have gennem-

syret og ødelagt alle Jordens Beboere. < Og for disse Veder-

styggeligheders Skyld fordriver Herren din Gud dem fra sit

Ansigt. » Spiritismen er en aandelig Gift, der fuldstændig

ødelægger de fine aandelige Traade, hvorigennem Herren

ved den Helligaand taler til Menneskehjertet. Den, der drik-

ker af denne Gift, kommer under en Tryllemagts Indflydelse,

som det er vanskeligt at løsrive sig fra.

Kanaans Indbyggere, som vi her læser om, havde druk-

ket af denne fordærvelige Gift, indtil der ingen Lægedom
fandtes. I sin Kærlighed udryddede Herren dem, for at de

ikke skulde besmitte hele Jorden. De, der kritiserer Herren,

fordi han uddrev og ødelagde Kanaans Indbyggere, har neppe

overvejet Sagen tilstrækkeligt; de har kun set den fra den

ene Side, den anden har de ikke taget med i Betragtning.
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Det er gaaet dem, som det gik Drengen, hvis Fader havde

faaet Blodforgiftning i den ene Arm. For at frelse Mandens

Liv saa Lægen sig nødsaget til at amputere Armen. Faderens

Liv blev reddet; men den lille Søn hadede Lægen, « fordi »,

som han sagde, < han havde skaaret Faders Arm af, den Ty-

ran!* Drengen forstod ikke, at Lægen havde gjort det for

at frelse Faderens Liv. Den Side af Sagen havde han ikke

tænkt over,

Beretningen om Udryddelsen af Indbyggerne i Kanaans

Land er lærerig. Den Gang havde Spiritismen imidlertid

kun forgiftet det ene Land, hvis Indbyggere af den Grund

maatte udryddes; men nu udbreder den sig til hele Jorde-

riges Konger ». Og naar dette har fundet Sted, gaar det Jor-

dens Indbyggere, som det paa hin Tid gik Kanaans Lands

Indbyggere: de udryddes.

Katolicismen har (maaske ubevidst) været Spiritismen

en god Forløber og en mægtig HjaTp. Den har, som allerede

paavist, erobret hele Kristenheden, forandret Herrens Lov

og indført en Mængde Menneskebud, Læren om Sjælens

medfødte Udødelighed har den forstaaet at udnytte til sin

egen Fordel. Dette har bidraget til at modne Verden for

Spiritismen. De advarende Røster, der fra Tid til anden har

lydt inden for Protestanternes Rækker, har man enten slet

ikke ænset eller ogsaa modarbejdet.

Beretningen i 1 Sam. 28de Kap. belyser Oldtidens Spi-

ritisme paa en træffende Maade. Da Gud sendte Profeten

Samuel for at salve Saul til Konge over Israel, var Saul liden

i sine egne Øjne 11 Sam. 15, 17) og var villig til at lade sig

lede af Herrens Aand. Samuel sagde til ham: Og Herrens

Aand skal komme heftig over dig, . . . og du skal omskiftes

til en anden Mand. Og det skal ske, naar disse Tegn ind-

træffer for dig, saa skal du udfore, hvad du lægger Haand

paa; thi Gud er med dig. . . . Og det skete, da han vendte

Ryggen for at gaa fra Samuel, da gav Gud ham et heil andet

Hjerte: og alle disse Ting indtraf samme Dag. 1 Sam. 10,

21
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6—9. Det varede imidlertid ikke ret længe, før Sauls Hjerte

ophøjede sig, og han begyndte at afvige fra Herrens Ord.

1 Sam. 13, 11—14.

I Stedet for at adlyde Herren og rette sig efter Profe-

tens Formaninger gik Saul gradvis længere og længere bort

fra Sandheden. Endelig veg Guds Aand helt fra ham, og

Herren tillod en ond Aand at forfærde eller komme over

ham. 1 Sam. 16, 14. Da Filisterne en Tid efter drog op mod
Israel, blev Saul «saare forfærdet ». < Og Saul adspurgte Her-

ren, men Herren svarede ham intet, hverken ved Drømme
eller ved Urim eller ved Profeterne, » 1 Sam. 28, 6. Sauls

Synder gjorde Skilsmisse mellem Gud og ham. Es. 59, 1. 2.

Disse maatte først fjernes; men dette forsømte Saul at bede

Gud om, og derfor svarede Herren ham ikke.

Saa er det, at Saul opsøger < en Kvinde, som har en

Spaadoms Aand» — et Spiritistmedium — og adspørger

hende. < Da sagde Kvinden: Hvem skal jeg mane dig frem?

Og han sagde: Lad mig Samuel komme op!» 1 Sam. 28, 11.

Som vi ser, virkede Oldtidens Spiritister noget forskelligt

fra vor Tids Spiritister. Dengang troede Israels Børn nemlig

ikke paa, at Sjælen eller Aanden som et bevidst Væsen over-

lever Mennesket. For at kunne forføre Herrens Børn, maatte

Satan derfor afpasse hin Tids Spiritisme efter det, Herrens

Børn troede og lærte, Saul anmoder heller ikke om at

komme i Forbindelse med Samuels Aand, men derimod med
Samuel selv. Kvinden foregiver at kunne mane Samuel op

af Graven, og Saul forsøger hende, om hun ved Hjælp af

den < Spaadoms Aand», som hun paaberaaber sig at være i

Besiddelse af, virkelig kan opvække Samuel. Den Gang hen-

tede Medierne de afdøde op af Jorden; nu henter de der-

imod Aanderne fra Himlen eller fra andre Verdener.

Saul siger til Kvinden: «Lad mig Samuel komme op!»

Og hvad sker saa? Pludselig ser Mediet en Skikkelse, der

ligner Samuel, og Kongen spørger: < Hvad har du set? og

Kvinden sagde til Saul: Jeg har set (inder stige op af Jor-
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den. Og han sagde til hende: Hvordan er hans Skikkelse?

Og hun sagde: Der kommer en gammel Mand [ikke som nu
en Aand] op, og han er klædt i en Kappe; da fornam Saul,

at det var Samuel. » Ilte—14de Vers. Saul ser ingenting,

derfor sporger han Mediet, der fortæller, hvad hun ser.

Skikkelsen ligner den gamle Profet, som var død og begra-

vet i Ramah.

Var det virkelig Samuel? Eller var det en af de Aander,
Johannes nævner i Aab. 16, 14? Som det fremgaar af 2 Kor.

11, 14, kan Satan paatage sig « Skikkelse af en Lysets Engel »

.

Kunde han da ikke lige saa let paatage sig Samuels Skik-

kelse? Og det er netop, hvad han gjorde. Det hele var et

satanisk Bedrag og intet andet. Det kunde nemlig umulig
være Profeten Samuel; thi der staar udtrykkeligt, at Gud
ikke vilde svare Saul, « hverken ved Drømme eller ved Urim
eller ved Profeterne*. Desuden havde Herren tydeligt sagt^

at ingen maatte henvende sig til Spaakvinder. Skulde da en

Spaakvinde have større Magt end Gud, saa at hun imod Her-

rons Vilje skulde kunne oprejse en af hans Profeter, der laa

begravet flere Mil derfra, for at sætte denne i Forbindelse

med en, som Gud ikke kunde svare? Enhver kan straks se,

at denne Spaakvinde ikke har kunnet have nogen som helst

Forbindelse med Herren eller Profeten Samuel.

At den gamle Mand, som Kvinden saa komme op af

Jorden, lignede Samuel, baade hvad Skikkelsen og Røsten

betræffer, fremgaar klart af selve Beretningen. Saul bad jo

Kvinden om at lade Samuel komme op», og da Kvinden

siden beskrev Skikkelsen, « fornam », troede, forstod eller

mente Saul, at det var Samuel. Det samme er Tilfældet i

vore Dage. De allerfleste af dem, der henvender sig til et

Spiritistmedium, tror sikkert, at de taler med de afdødes

Aander, som nævnte Medium meddeler dem er til Stede.

Samtalen mellem Saul og den gamle Mand, der foregi-

ver at være Samuel, hvorfor han altsaa benævnes saaledes,

vidner tilstrækkelig tydeligt om, hvem Saul taler med. Na-
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turligvis var det en let Sag for den onde Aand at gengive

Profetens Ord til Saul, og da Aanden først havde faaet Saul

til at tro, at det var Samuel, var Saul fuldstændig i hans

Magt. «Da sagde Samuel: Men hvorfor vil du spørge mig,

efterdi Herren er veget fra dig og er blevet din Fjende? Thi

Herren har nu gjort saaledes, som han sagde ved mig. . . .

Og Herren skal endog give Israel tillige med dig i Filisternes

Haand, og du og dine Sønner skal være hos mig i Morgen.*

1 Sam. 28, 16—19.

Som De ser, ikke et Trøstens Ord, kun Bebrejdelse og

Fordømmelse. Det gælder om at gøre Saul helt fortvivlet og

berøve ham den sidste Rest af Haab. Spillet lykkedes des-

værre fuldt ud; kort Tid efter begik Saul Selvmord. 1 Sam.

31, 4. Havde han derimod holdt sig til Herrens Ord i Stedet

for at give sig i Satans Vold, kunde hans ulykkelige Død
have været afværget. Thi vi læser: «Saa døde Saul i sin For-

syndelse, som han havde begaaet imod Herren, fordi han

ikke havde holdt Herrens Ord, men han havde endog ad-

spurgt og søgt Spaakvinden. » 1 Krøn. 10, 13.

Spiritismens Syn paa Syndefaldet og Kristi Forsoning

er ikke uden Interesse her. I « Spiritisten*, Side 142, Aar-

gang 1900, læses følgende:

« Mennesket er aldrig faldet bort fra Gud, og derfor har heller

aldrig Ofringen af en inkarneret Gud været nødvendig. Adams og Evas

Ulydighed frembragte hverken Sygdom, Sorg eller Død lige saa lidt

som et evigt Helvede. Der eksisterer ingen vred Gud, som kun et uskyl-

digt Menneskes Blod kunde forsone. Denne Lære svinder bort som

Skygger af Overtro, som Uvidenheds Nat svinder for det dæmrende

Gry af intellektuelt Lys. — I Stedet for at være frembragt ved et spe-

cielt Mirakel er Mennesket et Produkt af Evolutionen.«

At Spiritismen forkaster Bibelen som Guds inspirerede

Ord til Menneskene, er en saa bekendt Sag, at jeg ikke be-

høver at henvise dertil. Derimod skal jeg læse, hvad Dr. A.

P>. Child siger i Better Viéws*, Side 28, 29, 128 angaaende

Menneskets Forhold til Synden:



Kong Saul og Dødningemanersken
i Endor.

„Naar de vil sige til eder: søg tilSpaa-
kuinderne . . ., da sig: Skal ikke et Folk
søge til sin (ind:'- Es. 8, l'J.
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« Intet Menneske kan blive en Kristen, saa længe han sætter sig

imod Synd. Krig og Djævelen. Den. der sætter sig imod Synd, er en

Synder. » »Guddommelighed er aabenbaret i de ti Bud, i Lydighed imod
dem, og endnu mere i deres Overtrædelse.; «Den guddommelige Brug

af de ti Bud ligger i deres Overtrædelse, ikke i deres Overholdelse.

I « Fortrolige spiritistiske Samtaler* , Side 46, læses føl-

gende :

«Sp.: Gives der Djævle i den Betydning, som tillægges dette Ord?

S\.: Ifald der eksisterede Djævle, vilde de være Guds Værk, eller

der vilde være flere suveræne Magter, og da vilde Gud ikke være overalt.

Sp.: Xaar Gud ikke har skabt Djævle, er saa ikke de. man kalder

saaledes. oprorske Engle?

Sv.: Dette er en Opdigtelse. Da Aanden ikke kan gaa tilbage,

kan Djævlene kun tilhøre Kategorien af den usynlige Verdens laveste

Væsener.*

Ifølge Spiritismen eksisterer der altsaa ingen Djævel,

ingen faldne Engle. Der eksisterer heller ingen gode Engle,

kun de salige, rene Aander . — Fortrolige spiritistiske

Samtaler*, Side 44.

Det er netop det, Satan vil have os til at tro, at han og

de onde Engle ikke eksisterer. Jo mere det kan lykkes ham
at udbrede den Lære, desto friere Spillerum har han: desto

flere fanger han i sine Garn.

Som Bevis for, at Spiritismen erkender, at Fortidens

Spaamænd (altsaa ogsaa Spaakvinden i Endor) var Spiri-

tistmedier, skal jeg henvise til Psykologen* Nr. 1, 1888, og

til Fortrolige spiritistiske Samtaler*, Side 198, 199, hvor vi

bl. a. læser følgende:

»Fortidens Mirakelmagere. Spaamænd og Hekse var Spiritister.

>

Medierne var saaledes Oraklerne. Sybillerne eller Spaakvinderne,

Augurerne, Druiderne osv.

Men dermed fælder Spiritismen rigtignok ogsaa sin egen

Dom: thi vi læser i Aab. 21, 8, at Troldkarlenes Lod skal

være i Soen. som brænder med Ild og Svovl*.

Hensigten med dette Foredrag er ikke Strid eller Trætte.

Men jeg føler det som min Pligt at sige et advarende Ord til
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dem, der endnu ikke har drukket af Spiritismens giftige

Bæger. < Spiritismen er Slangen i Edens Have, der byder

Menneskene at æde af Kundskabens Træ paa godt og ondU,

siger Spiritisterne selv i første Aargang af ^Spiritisten* —
dansk Organ for Spiritister -- og deri har de sikkert Ret.

Men netop af den Grund bør vi ikke befatte os med Læren.

Slangens Tale vakte Evas Nysgerrighed, og ved det første

Møde blev Eva besnæret. Saul overværede kun een Seance,

og Resultatet kender vi. Spiritismen er bygget paa Slangens

Ord: «I skal ikke dø Døden. » 1 Mos. 3, 4.

Vort Standpunkt over for Spiritismen bør da være dette:

«Og naar de siger til eder: Søg hen til Dødningemanerne og

Sandsigerne, som hvisker og mumler, da sig: Skal ikke et

Folk søge hen til sin Gud? Skal man for de levende søge

hen til de døde?» Es. 8, 19 (norsk Overs.).

Satans tørste Løgn ../ skal ikke dø Døden." 1 Mos. 3. 4.



OPSTANDELSENS HERLIGE
MORGEN.

SEJR OVER DØD OG GRAV. HVORLEDES OPSTAAR DE DØDE?

T
HI efterdi Død kom ved et Menneske, er ogsaa dødes Opstan-

delse kommet ved et Menneske. Thi ligesom alle dør i Adam,

saaledes skal ogsaa alle levendegøres i Kristus.* 1 Kor. 15, 21. 22.

Døden er en Fjende. Hvem har ikke siddet ved en kær

Vens Dødsleje eller staaet ved den kolde Grav for at sige

Farvel til en øm Moder, en trofast Ægtefælle, en hengiven

Son eller Datter, en kær Broder eller Søster eller en afholdt

Slægtning eller Ven? Vi kender Døden og ved, hvor ubarm-

hjertig haard den er. Ved saadanne Lejligheder giver det

herlige Løfte om en Opstandelse os et lyst Haab og bringer

os en salig Trøst. Ligesom < Død kom ved et Menneske »,

saaledes er ogsaa de « dødes Opstandelse kommet ved et

Menneske» — Kristus. Derfor « ligesom alle dør i Adam,

saaledes skal ogsaa alle levendegøres i Kristus«.

Opstandelsen i det gamle Testamente.

Patriarkerne og Profeterne maa have haft en klar For-

staaelse af Opstandelsen, ellers kunde de ikke have skrevet,

som de har. Vi læser i 1 Sam. 2, 6: Herren er den, som dø-

der og gør levende, som nedfører til Dødsriget og fører op

igen.» Det samme bekræfter David, naar han siger: «Du

vil gøre mig levende igen og hente mig op igen fra Jordens

Afgrunde.« Sal. 71, 20. Havde David ikke troet paa Opstan-
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delsen, kunde han heller ikke have skrevet saa tydeligt om
Kristi Opstandelse, som han gør i Sal. 16, 10 (se Ap. G. 2,

30.31). Og at Job troede paa Opstandelsen, vidner hans

Udtalelser f. Eks. i det 19de Kap. tilstrækkeligt tydeligt om.
Han siger: «Jeg ved, at min Genløser lever, og at han som
den sidste skal staa op over Støvet. » Job 19, 25.

Profeten Esaias omtaler Opstandelsen i Forbindelse med
Kristi Aabenbarelse. Han siger: «Han skal opsluge Døden
for evig, og den Herre, Herre skal afviske Graaden af alle

Ansigter, og borttage sit Folks Forsmædelse af al Jorden;

thi Herren har talt det.» Es. 25, 8. Og videre: «Dine døde

skal leve, mine afdøde skal opstaa; vaagn op og syng med
Fryd, I som bor i Støv! thi din Dug er Dug over grønne Ur-

ter, og Jorden skal give Dødningerne tilbage.« Es. 26, 19.

Kristus < skal opsluge Doden for evig»; de «døde skal

leve, mine afdøde skal opstaa ». Kristi Stemme vil i en nær

Fremtid lyde: Vaagn op, og syng med Fryd, I som bor i

Støv!» Da skal Jorden «give Dødningerne tilbage». Dette

er i god Overensstemmelse med, hvad Seeren fra Patmos

skriver: Og Havet afgav de døde, som var i det, og Døden

og Dødsriget afgav de døde, som var i dem, og de blev dømt,

hver efter sine Gerninger.« Aab. 20, 13.

Vi kunde læse Skriftsted efter Skriftsted i det gamle Te-

stamente, der supplerer og stadfæster, hvad jeg her har paa-

vist, og det maa absolut bero paa en Misforstaaelse, naar

der bliver sagt, at Opstandelsen ikke læres i det gamle Te-

stamente. Baade Kristus og Apostlene hentede Beviser for

Opstandelsen fra det gamle Testamentes Skrifter.

I Dan. 12,2 læser vi: «Og mange af dem, som sover i

Støvets Jord, skal opvaagne, somme til evigt Liv, og somme
Skam, til evig Afsky. » De, der opstaar «til evigt Liv», vil

synge Sejr over Død og Grav. «Af Dødsrigets Vold vil jeg

forløse dem, fra Døden vil jeg genløse dem; Død! hvor er

din Pest? Dødsrige! hvor er din ødelæggende Magt?» Hos.

13, 14.
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Opstandelsen i det nye Testamente.

Det nye Testamente bekræfter og supplerer det gamle.

Vi har allerførst Frelserens egne Ord: « Undre eder ikke

herover; thi den Time kommer, paa hvilken alle de, som er

i Gravene, skal hore hans Røst, og de skal gaa frem, de, som
har gjort det gode, til Livets Opstandelse, men de, som har

gjort det onde, til Dommens Opstandelse.« Joh. 5, 28. 29.

Det, der forundrede Farisæerne, var, at Jesus af Nazareth,

hvem de betragtede som et almindeligt Menneske og ikke

som Guds Son, skulde kunne opvække de dode. Farisæerne

troede derimod selv paa og lærte Opstandelsen.

Jesus har lovet at oprejse os paa den yderste Dag. Han
siger: « Ingen kan komme til mig, uden Faderen, som

sendte mig, drager ham; og jeg skal oprejse ham paa den

yderste Dag». Joh. 6, 44. Med Udtrykket «den yderste Dag»

sigter Jesus til Opstandelsen. Da han gik til Bethania for at

oprejse Lazarus, mødte Martha ham med de Ord: « Herre!

havde du været her, da var min Broder ikke død». « Jesus

siger til hende: Din Broder skal opstaa. Martha siger til

ham: Jeg ved, at han skal opstaa i Opstandelsen paa den

yderste Dag. » Martha troede altsaa paa Opstandelsen.

Her er det interessant at lægge Mærke til baade Jesu og

Marthas Ord, der paa en ret tydelig Maade bekræfter, at hun

ikke. troede, at Lazarus' Sjæl eller Aand levede i en salig

Tilstand — enten i Himlen eller i Dødsriget. Jesus kunde da

have trøstet Martha med, at hendes Broder allerede var ind-

gaaet til den evige Salighed, og at hans Aand svævede der-

oppe i Himlen hos Gud, hvorfra den fulgte hende med In-

teresse. Men saaledes talte Jesus ikke. Han sagde heller in-

tet om, at hendes Broders Aand kunde meddele sig til hende

gennem et Medium.

Kristus er Forstegrøden. I ham opstaar alle, og den, der

tror paa ham, skal arve det evige Liv. Selv om han dør, skal

han leve — paa Opstandelsens Morgen. Han «skal i al Evig-
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hed ikke dø» — altsaa ikke forblive i Dødens Vold. Jesus

oprejste Lazarus i Kraft af, at han selv skulde opstaa — at

han var (Opstandelsen og Livet ». Paa Jesu Befaling: « La-

zarus, kom herud! » gik Lazarus ud af Graven, og naar Jesus

paa den yderste Dag udraaber: «Vaagn op og syng med
Fryd, I som bor i Støv!» opstaar de døde.

Ingen anden Apostel har skrevet og talt saa meget om
Opstandelsen som Paulus. Som Hedningernes Apostel maatte

han tage Kampen op med hin Tids lærde hedenske Filosoffer.

«Men ogsaa nogle af de epikuræiske og stoiske Filosoffer ind-

lod sig i Ordstrid med ham, . . . fordi han forkyndte Evan-

geliet om Jesus og Opstandelsen. » Ap. G. 17, 18. «Men da

de hørte om de dødes Opstandelse, spottede nogle. » 32te

Vers. Disse Mennesker troede paa Læren om en udødelig

Sjæl. De havde ingen Brug for Opstandelsen: for dem var

jo Døden kun en Overgang til Livet.

I sin Tale til Kong Agrippa og de mest fremragende ro-

merske Embedsmænd i Cæsarea spørger Paulus: «Hvor kan

det holdes for utroligt hos eder, at Gud oprejser døde?» Ap.

G. 26, 8. Og til Thessalonikerne skriver han: < Men vi vil

ikke, Brødre! at I skal være uvidende med Hensyn til dem,

som sover hen, for at I ikke skal sørge som de andre, der

ikke har Haab. Thi naar vi tror, at Jesus er død og opstan-

den, da skal ogsaa Gud ligesaa ved Jesus føre de hensovede

frem med ham. . . . Thi Herren selv skal stige ned fra Him-

len med et Tilraab, med Overengels Røst og med Guds Ba-

sun, og de døde i Kristus skal opstaa først; derefter skal vi

levende, som bliver tilbage, bortrykkes tilligemed dem i

Skyer til at møde Herren i Luften; og saa skal vi altid være

sammen med Herren. Saa trøst hverandre med disse Ord!»

1 Thess. 4, 13—18.

Hvor klart og tydeligt, ja overbevisende! Vi maa ikke

være uvidende om de hensovede eller døde. Kristus skal

komme igen for at vække dem. Men kunde Paulus have

skrevet, som han her gør, uden at komme med en eneste
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Hentydning til Sjælen eller Aanden, dersom han havde troet

paa en udødelig Sjæl? For ham stod Opstandelsen som den

eneste Udgang fra Døden.

To Hovedopstandelser.

Da Paulus af Jødernes Øverster stod anklaget for Lands-

høvdingen Feliks, sagde han blandt andet i sin Forsvarstale

til denne: «Jeg tror paa alt det, som staar i Loven, og det

som er skrevet hos Profeterne, og har det Haab til Gud, som
ogsaa disse selv forventer, at der skal komme en Opstan-

delse baade af retfærdige og af uretfærdige. » Ap. G. 24,

14. 15.

Her inddeler Paulus Opstandelsen i to, nemlig 1) en «af

retfærdige« og 2) en «af uretfærdige*. Det samme gør Je-

sus i Joh. 5, 29, hvor han siger, at de døde i Opstandelsen

«skal gaa frem, de, som har gjort det gode, til Livets Op-

standelse, men de, som har gjort det onde, til Dommens
Opstandelse ».

«Livets Opstandelse^ linder Sted ved Kristi Genkomst.

De døde i Kristus opstaar ved hans andet Komme, og iført

Udødelighed rykkes de tilligemed de levende hellige, der

ogsaa er blevet iklædt Udødelighed, hen i Skyerne for at

møde Herren. 1 Thess. 4, 16. 17.

De døde i Kristus opstaar ved Begyndelsen af de tu-

sinde Aar. «Og de blev levende og blev Konger med Kristus

i tusinde Aar.» De ugudelige opstaar derimod først efter de

tusinde Aar. «De øvrige af de døde blev ikke levende, førend

de tusinde Aar var til Ende.» Aab. 20, 4. 5.

De, der faar Del i den første Opstandelse, opstaar til

Livets Opstandelse«; de regerer med Kristus i Himlen de

tusinde Aar og siden paa den nye Jord i al Evighed. Den

store Skare, hvis «Tal er som Havets Sand», bliver først

levende efter de tusinde Aar og opstaar til Dommens Op-

standelse*. Der hengaar altsaa et Tusinde Aar mellem de to

Opstandelser.
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De retfærdiges Belønning saavel som Dommen over de

ugudelige finder saaledes Sted ved henholdsvis den forste og

den anden Opstandelse. Se Luk. 14. 14: Rom. 2. 5.

Alt heror paa Opstandelsen. Den store Apostel sporger:

Men naar der prædikes, at Kristus er oprejst fra de dode.

hvorledes siger da nogle iblandt eder, at der ikke er dodes

Opstandelse? > 1 Kor. 15. 12. I Korinths Menighed, hvis

Medlemmer tidligere hovedsagelig havde været Hedninger,

var den gamle hedenske Bornelærdom, at der ikke er do-

des Opstandelse . ikke helt udryddet. Det bor derfor ikke

forundre os. om en Del Kristne i vore Dage lærer noget lig-

nende.

Medens nogle inden for den forste Menighed lærte, at

der ikke er dodes Opstandelse . gik andre til den anden Yder-

lighed og lærte, at Opstandelsen er allerede sket. 2 Tim.

2. 18. Noget lignende gentager sig ogsaa nu. Som vi alle-

rede har set. lærer f. Eks. Spiritismen, at der ikke er dodes

Opstandelse : Millenisterne lærer derimod, at Opstandelsen

er allerede sket. og de forvender Troen hos nogle . Ifolge

sidstnævntes Lære skal Kristus allerede være kommet i Aaret

1875. og i 1878 skal Kristi Sejrvindere være oprejst. Her

skal jeg citere deres egne Skrifter. I Millenniets Daggry .

3die Bind. Side 162. 163 læser vi:

<Mere end ti Gange storre Vidnesbyrd er nu givet om hans Krivti

anden Nærværelse, end der var givet hans Disciple ved hans forste

Komme. . . . Han er virkelig nærværende! . . . De Dage. da man for-

ventede hans Nærværelse, horer nu Fortiden til. og den længe forud

lovede Salighed er vor.

i

I 2det Bind. Side 238 læser ri:

Atter gælder dette: <Der staar iblandt eder en. som I ikke ken-

der. . . . Messias er kommet'

Dette skete ifølge deres Lære i 1875. Hor. hvad de siger:

«187.". begyndende Okt. 1*74 e. Kr. er Aarstallet for Genoprettel-

sestidens Begyndelse og derfor del Aarstal, hvoraf vi kan vide. at Him-
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len ikke længer rummer vor Herre. . . . Disse Tidsperioder lærer, . . .

at det store Jubelaar ... er begyndt, og at vi alt er i Millennialderens

Daggry.» — Samme, Side 201.

Ifølge disse Udtalelser skal Kristus altsaa være kommet,
og følgelig maa «de døde i Kristus* være opstaaet. Og dette

skal være sket i 1878. Herom læser vi i « Millenniets Dag-

gryy, 3dje Bind, Side 279:

«Og eftersom Menighedens Opstandelse maa finde Sted paa en

eller anden Tid i Løbet af denne «Ende» eller «Høst»-Periode, . .

mener vi, at dette er en meget fornuftig Antagelse og i fuld Samklang

med alle Herrens Planer, at alle de hellige Apostle og alle Evangelie-

alderens Sejrvindere, som sov i Jesus, blev oprejst til Aandevæsener,

lig deres Herre og Mester, i Foraaret 1878.

»

1 1914 skulde saa de helliges Forløsning have fundet

Sted. Vi læser:

«At de helliges Forlosning maa finde Sted en eller anden Gang

inden 1914 er tydeligt. » — Samme, Side 272.

I Stedet for «de helliges Forløsning* fik vi en frygtelig

Verdenskrig i Aaret 1914.

Selvfølgelig skyldes disse Paastande kun en overspændt

og tøjlesløs Fantasi og har intet som helst med Sandheden

at skaffe, hvad Aaret 1914 tilstrækkelig har bekræftet.

Med Opstandelsen staar eller falder Evangeliet. »Der-

som der ikke er dødes Opstandelse, da er ikke heller Kristus

oprejst. Men er Kristus ikke oprejst, da er vor Prædiken jo

tom og eders Tro ogsaa tom. Men vi bliver da ogsaa fundet

som falske Vidner om Gud, fordi vi har vidnet imod Gud,

at han oprejste Kristus, hvem han ikke har oprejst, saa-

fremt døde virkelig ikke oprejses. Thi dersom døde ikke op-

rejses, da er Kristus ikke heller oprejst. Men dersom Kristus

ikke er oprejst, da er eders Tro forgæves; saa er I endnu i

eders Synder; da gik altsaa ogsaa de, som er hensovet i

Kristus, fortabt. » 1 Kor. 15, 13—18.

De (hensovede i Kristus« kunde jo ikke være fortabt,

selv om der ingen Opstandelse var, dersom de allerede havde



OPSTANDELSENS HERLIGE MORGEN 431
oocoooooooæooooooæoocoooæo

været i Himlen. Og Paulus er saa sikker i sin Sag, at han

ikke betænker sig paa at fremkomme med følgende: « Der-

som de døde ikke oprejses, da lad os spise og drikke, thi i

Morgen dør vi.» 32te Vers.

Hvorledes opstaar de døde?

Kristus oprejser de døde. «Den Time kommer, paa hvil-

ken alle de, som er i Gravene, skal høre hans Røst.» Han

har Nøglen til Dødens Port. Aab. 1, 18. Som han opstod,

skal vi opstaa. «Thi er vi blevet sammenvokset med ham

ved hans Døds Afbillede, skal vi dog ogsaa være det ved

hans Opstandelse. » Rom. 6, 5.

Det var ved den Helligaand, Gud oprejste Kristus. Rom.

8, 11. Den Dag, han opstod, gik Kvinderne til Graven for at

salve ham. «Og de fandt Stenen bortvæltet fra Graven. Men

da de gik derind, fandt de ikke den Herres Jesu Legeme.

»

Som de stod der, tvivlraadige og forfærdede, saa de to Mænd,

der fortalte dem, at Jesus var opstanden. «Han er ikke her,

men han er opstanden, » sagde de, og mindede dem om,

hvad Jesus ved en tidligere Lejlighed havde sagt desangaa-

ende. Luk. 24, 1—6.

Hvor blev det Legeme af, som Nikodemus og Josef lagde

i Graven? Svaret lyder: «Det opstod !» Det var altsaa det

dødelige Legeme, som blev lagt i Graven, der opstod, iklædt

og iført Udødelighed, ikke sandt? Det er en Kendsgerning,

som ingen, der tror paa Herrens Ord, tør benægte. Hvor-

ledes opstaar vi da? Paulus svarer: «Thi vort Borgerskab

er i Himlene, hvorfra vi ogsaa forventer som Frelser den

Herre Jesus Kristus, der skal forvandle vort Fornedrelses-

Legeme til at blive ligedannet med hans Herligheds-Legeme,

efter den Kraft, ved hvilken han ogsaa kan underlægge sig

alle Ting.» Fil. 3, 20. 21. Vore Legemer skal omdannes til

at være lig «hans Herligheds-Legeme >. Netop dette formaar

Kristus at gøre. Den, der fordum dannede Mennesket af



432 ET ORD I RETTE TID
oooooooo«xx>oocooooo<x>ooæxoooc©^ oou>.

Støv, formaar ogsaa at samle vort Støv, selv om det er spredt

for alle Vinde, og selv om det har ligget i Jorden aldrig saa

længe. «Thi intet vil være umuligt for Gud.»

Gud dannede Adam «af Støv af Jorden og blæste Livets

Aande i hans Næse; og Mennesket blev til en levende Sjæl».

Saaledes gik det til den Gang, og paa Opstandelsens herlige

Morgen danner Herren os atter eller oprejser os af Jordens

Støv ved sin Skaberkraft.

Opstandelsen blev fremstillet for Profeten Ezekiel. Her-

rens Aand fører ham ned i en Dal, der forekommer ham at

være fuld af døde Ben. Og Herren spørger ham: < Du Men-

neskesøn! mon disse Ben kan blive levende?« Profeten

svarer: «Herre, Herre! du ved det.» Ez. 37, 3. Derefter bli-

ver det befalet ham at spaa: «I tørre Ben, hør Herrens Ord!

Saa siger den Herre, Herre til disse Ben: Se, jeg vil lade

komme Aand i eder, og I skal blive levende. Og jeg vil lægge

Sener paa eder og lade Kød komme over eder og overdrage

eder med Hud og bringe Aand i eder, at I bliver levende.«

4de—6te Vers. Benene bliver sat sammen og overtrukket

med Sener og Kød og Hud. Livets Aande blæses atter i dem,

«og de blev levende og stod paa deres Fødder, en saare stor

Hær». Læs 7de—10de Vers.

Hensigten med dette Syn er at vise os, hvorledes Her-

ren paa Opstandelsens Morgen samler sit Folk til det him-

melske Kanaans Land. «Og han sagde til mig: Du Menne-

skesøn! disse Ben er Israels hele Hus; se, det siger: Vore

Ben er blevet tørre, og vor Forhaabning er borte, det er forbi

med os!» Ilte Vers.

Her har vi altsaa en billedlig Fremstilling af, hvad disse

Ben vilde sige, hvis de kunde tale — noget lignende, som da

Herren fremstillede Abels Blod eller Sjælene under Alteret

som raabende paa Hævn osv. Men hør nu, hvad Herren si-

ger: «Se, jeg oplader eders Grave og fører eder op af eders

Grave, mit Folk! og bringer eder til Israels Land. Og I skal

fornemme, at jeg er Herren, naar jeg oplader eder Grave,
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og naar jeg fører eder op af eders Grave, mit Folk!» 12te og
13de Vers.

Paa Spørgsmaalet om, hvorledes de døde opstaar, sva-
rer Paulus: « Hvorledes oprejses de døde? hvad Slags Le-
geme kommer de med? Du Daare! det, som du saar, bliver
ikke levendegjort, dersom det ikke dør.» 1 Kor. 15, 35. 36.
Hvor interessant og lærerigt! Lægger man f. Eks. en Kar-
toffel i Jorden om Foraaret, vokser der nye Kartofler. «Og
hvad du end saar, da saar du ikke det Legeme, der skal
vorde, men et nøgent Korn, være sig af Hvede eller af anden
Art. Men Gud giver det et Legeme, saaledes som han har
villet, og hver Sædart sit Legeme. » 37te og 38te Vers.

Her har vi det. Det Korn, vi saar, høster vi ikke, men
et af samme Slags. Vi saar heller ikke Byg, der saa vokser
op og bliver til en anden Kornsort, men vi saar Byg og hø-
ster Byg. Dette er Naturens Lov, og da vi har disse Love fra

Gud, er det ham, der giver disse Korn «et Legeme, saaledes
som han har villet » — som han i sin Visdom bestemte det.

Det samme gælder med Hensyn til Opstandelsen. I denne
bliver vi fuldkomne i enhver Henseende, og vore Legemer
bliver udødelige.

Ligesom der er forskellige Slags Sæd, saa er der ogsaa
forskellige Legemer — « himmelske Legemer og jordiske
Legemer*. Læs 39te—55de Vers.

Med Opsandelsen oprinder en ny og herlig Tid for Guds
Børn. Da tilintetgøres den sidste Fjende, Døden. 1 Kor. 15,

26. Da mødes hele den frelste Skare, samlet for første Gang.
Forældre og Børn, Ægtefa^ller, Slægtninge og Venner genses
for aldrig mere at skilles. Iført Udødelighed synger den
frelste Skare Sejr over Død og Grav! Et herligt Møde! Gud
give, at vi maatte samles der!

l'S



DE UGUDELIGES STRAF.
SKAL DEN UGUDELIGE BRÆNDES OG PINES ALTID?

OPHØRER HANS PINE ALDRIG?

S
E, ALLE Sjæle, de er mine, saavel Faderens Sjæl som Sønnens

Sjæl, de er mine: den Sjæl, som synder, den skal dø.» Ez. 18,4.

Blandt de mange aktuelle religiøse Sporgsmaal, som
hører vor Tid til, findes vel neppe noget, der tiltrækker sig

større Opmærksomhed end det, vi skal heskæftige os med
her. Dersom den hellige Skrift virkelig lærer, at de ugude-

lige skal hrændes og pines altid, at deres Pine aldrig ophø-

rer, bør vi sætte os grundigt ind i Sagen, saa at vi kan for-

svare en saadan Lære sagligt og konsekvent. Men forholder

det sig med dette Spørgsmaal som med Læren om den udø-

delige Sjæl, at det kun er en opdigtet Teori, som ikke hviler

paa Herrens Ord, saa er det endnu mere vigtigt, at vi faar

det at vide; thi i saa Tilfælde fremstiller jo de, som prædiker

en saadan Teori, Gud i et fejlagtigt og uretfærdigt Lys.

Mange tænkende Mennesker er snublet over denne gru-

somme Lære og har lidt Skibbrud paa deres Tro. Andre har

opfundet en Teori, der synes at skulle raade Bod paa Hel-

vedeslæren, nemlig Læren om Omvendelse efter Døden.

Naar Straffen finder Sted.

Som vi har set (Side 39), bliver alle Mennesker ikke

frelst. De, der følger med Jesus, naar han herlig aabenbares,

frelses, medens de, der ikke er beredt, naar han kommer,
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maa lide evig Undergang bort fra Herrens Ansigt og fra

lians Vældes Herlighed). 2 Thess. 1, 9. « Deres Lod skal være

i Søen, som brænder med Ild og Svovl; dette er den anden

Død.» Aab. 21,8. Straffen finder altsaa Sted efter den an-

den Opstandelse — ved Slutningen af de tusinde Aar.

Straffens Natur.

Til den ugudelige siger Herren: «Men efter din Haard-

hed og dit ubodfærdige Hjerte samler du dig selv Vrede paa

Vredens og Guds retfærdige Doms Aabenbarelses Dag, han,

som vil betale enhver efter hans Gerninger.) Rom. 2, 5. 6.

Hvor rimeligt og retfærdigt! Gud «har fastsat en Dag, paa

hvilken han vil dømme Jorderige med Retfærdighed ». Ap.

G. 17, 31. Den retfærdige saavel som den ugudelige skal

fremstilles for Kristi Domstol og dømmes efter sine Gernin-

ger. «Thi vi skal alle aabenbares for Kristi Domstol, for at

hver kan faa igen, hvad der ved Legemet er gjort, efter det,

som han har øvet, enten godt eller ondt. » 2 Kor. 5, 10.

Vi vil blive dømt efter vore Handlinger og efter det Lys,

Gud har ladet skinne paa vor Vej. «Den Tjener, som har

kendt sin Herres Vilje og ikke har truffet Forberedelser el-

ler handlet efter hans Vilje, skal have mange Hug; men den,

som ikke har kendt den, og har gjort, hvad der er Hug værd,

skal have faa Hug.) Luk. 12,47.48.

Det er en Gaade, hvorledes nogle til Trods for disse tyde-

lige Skriftsteder vedblivende kan holde fast ved den Lære, at

de ugudelige skal kastes i et brændende Helvede, saa snart

de dør, for at pines til Dommens Dag, og saa opstaa for at

modtage deres Straf, der ifølge vor Bornelærdom vil komme
til at bestaa i en endelos Pine i Helvedes Ild.

De ugudelige straffes med Døden.

«Den Sjæl, som synder, den skal dø; en Son skal ikke

bære Faderens Misgerning med, og en Fader skal ikke bære
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Sønnens Misgerning med; den retfærdiges Retfærdighed skal

komme over ham selv, og den ugudeliges Ugudelighed skal

komme over ham selv. » Ez. 18, 20. Her lider Børnene un-

der Fædrenes Synder. En Drankers Børn maa lide for Fa-

derens Overtrædelse af Naturlovene. Det samme gælder i

mange andre Tilfælde. Fædrenes Synd hjemsøges paa Bør-

nene. Men Herren erklærer bestemt, at saaledes forholder

det sig ikke med den endelige Straf.

I Dommen <skal hver af os gøre Gud Regnskab for sig

selv». Rom. 14, 12. «En Søn skal ikke bære Faderens Mis-

gerning med, og en Fader skal ikke bære Sønnens Misger-

ning med;» «den Sjæl, som synder, den skal dø». Som man
ser, stiller Herren Døden som en Modsætning til Livet. < Kast

bort fra eder alle eders Overtrædelser, hvilke I har begaaet,

og bered eder et nyt Hjerte og en ny Aand; hvorfor vil I

dog dø, Israels Hus? Thi jeg har ikke Behag i dens Død,

som dør, siger den Herre, Herre: derfor omvend eder, saa

skal I leve.» Ez. 18, 31, 32. Den Død, der omtales her, maa
være den anden Død: thi den første undgaar man ikke, selv

om man omvender sig.

Saa sandt et helligt Liv fører til et evigt Liv», saa sandt

fører et syndigt Liv til <Død». «Thi Syndens Sold er Død,

men Guds Naadegave er et evigt Liv i Kristus Jesus, vor

Herre. » Rom. 6, 21—23. De letfærdiges Belønning er et

evigt Liv, og de ugudeliges Straf en evig Død. Thi dersom

I lever efter Kødet, skal I dø, men dersom I ved Aanden dø-

der Legemets Gerninger, skal I leve.» Rom. 8, 13. «Naar

Begæringen har undfanget, foder den Synd, men naar Syn-

den er fuldvoksen, føder den Død. » Jak. 1, 15. Den, der der-

for « omvender en Synder fra hans Vejs Vildfarelse, han

frelser en Sjæl fra Døden». Jak. 5, 20. Disse Skriftsteder

kan ikke misforstaas. De taler om den endelige Belønning

og Straf efter Døden — «den anden Død». Aab. 2, 11. De,

der faar Del i den første Opstandelse, arver et evigt Liv:

over disse liai den anden Død ikke Magt*. Aab. 20,6.
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Mod Hensyn til Straffens Varighed, da oplyser den hel-

lige Skrift intet herom ud over, at enhver faar efter sine

Gerninger. Vi skal ikke indlade os paa at fastsætte bestemte

Grænser for Straffen. Det kan vi trygt overlade til den ret-

færdige Dommer.
Naar Heri en fordum sagde til sit Folk: Se, jeg lægger

for eders Ansigt Livets Vej og Dødens Vej» (Jer. 21,8),

mente han, hvad han sagde; thi vi læser i det følgende Vers.

«Den, som bliver i denne Stad, skal dø ved Sværdet og ved

Hungeren og ved Pesten: men den, som drager ud og gaar

over til Kaldæerne, som belejrer eder, skal blive i Live og

have sit Liv som Bytte. Dette Skriftsted taler om det jordi-

ske Liv; men i de Skriftsteder, vi har hest angaaende den

kommende Straf, tales der om det evige Liv og den evige

Død. Ligesom de, der den Gang forblev i Staden, døde ved

Sværdet, medens de, der gik over til Kaldæerne, frelste deres

Liv, saaledes skal de ugudelige dø den anden Død, medens

de retfærdige faar det evige Liv.

Den, som tror paa og følger Kristus, faar et evigt Liv,

medens den, der tjener Synden, dør den anden Død. Thi

en Kristi Vellugt er vi for Gud iblandt dem, som frelses, og

iblandt dem, som fortabes, for disse en Duft af Død til Død,

for hine en Duft af Liv til Liv. 2 Kor. 2, 15. 16. At Paulus

ikke her henviser til det nærværende Liv, men til det evige,

vilde være overflødigt at bemærke.

Paa Disciplenes Henvendelse: < Forklar os Lignelsen

om Ugnesset paa Marken, » svarede Jesus: Den, som saar

den gode Sæd, er Menneskesønnen, og Marken er Verden,

og den gode Sæd er Rigets Born, men Ugnesset er den On-

des Børn, og Fjenden, som saaede det, er Djævelen; og Ho-

sten er Verdens Ende; og Høstfolkene er Fugle. Ligesom

nu Ugræsset sankes sammen og opbrændes med Ild. saaledes

skal det ske ved Verdens Ende. Menneskesønnen skal ud-

sende sine Fugle, og de skal sanke ud af hans Rige alle For-

argelser og dem, som gør Uret; og de skal kaste dem i Ih'.-



438 ET VRD 1 RETTE TID
<xxæooooooæooooooooooocKXO

ovnen; der skal være Graad og Tænders Gnidsel. Da skal de

retfærdige skinne som Solen i deres Faders Rige. Matt. 13,

36—43. I Hostens Tid sanker Hostfolkene « Ugræsset sam-

men og binder det i Knipper for at brænde det»; Hveden

derimod samles i Guds Lade.

De ugudelige skal blive fortæret i < Ildovnen » eller i

Ildsoen ». Som Ugræsset bliver brændt, vil de blive op-

brændt. Vi læser: «Thi se, Dagen kommer, der brænder

som Ovnen, og alle hovmodige og hver, som over Ugude-

lighed, skal vorde Halm, og Dagen, der kommer, skal for-

tære dem, siger den Herre Zebaoth, saa at den ikke levner

dem Rod eller Gren. Men for eder, som frygter mit Navn,

skal Retfærdigheds Sol opgaa med Lægedom under sine Yin-

ger: og I skal gaa ud og springe som Kalve fra Fedestalden.

Og I skal nedtræde de ugudelige, thi de skal vorde Aske un-

der eders Fødders Saaler, paa den Dag, som jeg skaber, si-

ger den Herre Zebaoth. » Mal. J, 1—3. Der skal ikke levnes

dem Rod eller Gren. De «skal vorde Halm, og Dagen, der

kommer, skal fortære dem». Hvorledes kunde Herren tale

saaledes, hvis de ugudelige skulde brændes og pines altid?

Kan f. Eks. Græs eller Blomster brændes til «Aske» og alli-

gevel vedblive at vokse?

Djævelen og hans Engle og alle de ugudelige bliver for-

tæret i Ildsøen. Derefter skaber Herren en ny Himmel og

en ny Jord. Her skal de frelste tilbringe Evigheden. De

ugudelige gaar til Grunde tilligemed den gamle Jord, der

1 -liver smeltet og renset, og hvoraf den nye opstaar. Xaar

dette sker. kan det med Rette siges, at de ugudelige er blevet

til Aske under de retfærdiges Fodders Saaler».

Om de ugudeliges Endeligt skriver Johannes: Og de

drog frem over Jordens Flade og omringede de helliges Lejr

og den elskede Stad. Og Ild faldt ned fra Himlen fra Gud og

fortærede dem.>, Aab. 20,9. Her bliver de ugudelige for-

tæret , og Profeten Obadias' Forudsigelse fuldbyrdes: Thi

nær er Herrens Dag over alle Folkene: saaledes, som du har
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gjort, skal der gøres med dig, din Færd skal falde tilbage

paa dit Hoved. Thi ligesom I har drukket paa mit hellige

Bjerg, skal alle Folkene drikke uden Afladelse; ja, de skal

drikke og sluge og vorde som de, der aldrig har været.

»

Obad. 15de og 16de Vers (norsk Overs.).

Naar de ugudelige er fortæret, bliver de «som de, der

aldrig har været ». Herren skal fortære* og « tilintetgøre

»

dem, de «skal omkastes, saa at de ikke er mere til». Ordsp.

12, 7. Tilintetgørelse er deres uundgaaelige Skæbne. «Hvad

tænker I om Herren? Tilintetgørelse bringer han; Nøden
skal ikke komme to Gange. Er de end sammenslynget som
Torne og beruset, som det var af deres Vin, skal de aldeles

fortæres som tørt Straa.» Nah. 1, 9. 10.

Hvorledes kan nogen faa alle disse Skriftsteder til at har-

monere med den Teori, at de ugudelige skal pines og bræn-

des altid? Skal man forbigaa Herrens tydelige Ord og holde

fast ved forudfattede Meninger, der tilmed kun bidrager til

at fremstille Herren i et fejlagtigt Lys?

At Læren om den endeløse Pine ikke har bidraget til at

lede Menneskene nærmere til Gud og Kristus, behøver jeg

neppe at gøre opmærksom paa. Selve Kristendommen be-

kræfter dette. Den katolske Kirke har sat denne Lære paa

sit Program; dens Præster har forkyndt den, og dens Med-

lemmer har troet paa den; men har den gjort dem til bedre

Mennesker? Tænk paa al den Ugudelighed, som er blevet

praktiseret inden for denne Kirke lige fra Præstestanden og

ned til det ringeste Medlem! Og hvorledes staar det til inden

for den øvrige Kristenhed? Hvad har Læren om et stedse-

varende, brændende Helvede formaaet at udrette der? Til-

standen, som den har udviklet sig inden for Kristenheden,

fortæller bedre end noget andet, at denne Helvedeslære in-

gen Kraft besidder til at forbedre Menneskene.

Kun eet formaar at lede Menneskene til Omvendelse,

og det er Guds og Kristi Kærlighed. Den store Apostel spor-

ger: Foragter du hans Godheds og Taalmodigheds og Fang-
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modigheds Rigdom og ved ikke, at Guds Godhed leder dig

til Omvendelse?* Rom. 2, 4. Naar først Blikket rigtig bliver

opladt for Guds Godhed, Taalmodighed og Langmodighed,

faar man Lyst til at tjene Herren. Naar Kristi Kærlighed

tvinger os» (2 Kor. 5, 14), gaar det let at tjene og adlyde Gud.

En sand og levende Tro paa Kristus har sit Udspring i Kær-

lighed. Ingen kan tjene Herren af Frygt for Straf. En saa-

dan Tjeneste duer nemlig ikke. « Dette er Kærlighed til Gud,

at vi holder hans Bud,» siger Kærlighedens Apostel. 1 Joh.

5,3. Samme Apostel skriver ogsaa: « Frygt er ikke i Kær-

ligheden, men den fuldkomne Kærlighed driver Frygten ud;

thi Frygt bringer Straf, men den, som frygter, er ikke fuld-

kommet i Kærligheden. Vi elsker, fordi han elskede os først.

»

1 Joh. 4, 18. 19.

Den Hersker er endnu ikke født, som ved Hjælp af

Sværdet har formaaet at tiltvinge sig sine Undersaatters Kær-

lighed; ingen anden Magt end Kærlighed formaar at gøre

det. Moses hørte til dem, der kunde sige: Vi elsker, fordi

han elskede os først. » Derfor faldt det ham let at give Af-

kald paa Ægyptens Krone.

Jo mer vi betragter og grunder paa Guds Kærlighed,

desto mere elsker vi ham. Tanken om, hvad han har gjort

for os, og hvad han fremdeles vil gøre — at vi en Gang skal

beskue ham og være hos ham — giver os nyt Mod i Provens

Stund og ansporer os til at ile fremad. Guds Godhed leder

dig til Omvendelse. » « Kristi Kærlighed tvinger os.»

Herren ødelagde ikke den gamle Verden paa Noahs Tid,

fordi han vilde hævne sig paa Menneskene, men fordi de var

uhelbredelig besmittet af Synden. Deres < Hjertes Tankers

Paafund var ikkun ondt hver Dag», og « Jorden var fuld af

Vold». 1 Mos. 6, 5. 11. Det samme vil atter være Tilfældet,

naar Herren ødelægger alle de ugudelige. Naar han ikke kan

faa Lov til at frelse Menneskene fra Synden, som demora-

liserer og ødelægger dem, lader han dem omkomme — han

tilintetgør og udsletter dem. De maa høste den Sæd, de har
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saaet, og tage Følgerne af det Liv, de til Trods for Herrens
kærlige Formaninger har levet. De maa sande Ordene:
« Syndens Sold er Død.» Som den Mand, der tager Gift og
dør, selv er Skyld i sin Død, saaledes er ogsaa de ugudelige

selv Skyld i deres Død.

De, der mener, at Evangeliet vilde miste sin Kraft, der-

som man skulde give Afkald paa Læren om et vedvarende,

brændende Helvede, vil sikkert gøre vel i at overveje, om
ikke Kærligheden er stærkere end Frygten. Kristi Evange-
lium er en Guds Kraft til Frelse for enhver, som tror: men
man vil forgæves søge i Kristi Evangelium efter et vedva-

rende brændende Pinested. For øvrigt er det ret mærkeligt,

at man skulde anke over, at Dødsstraf ikke er streng nok.

Her i dette Liv betragter man jo en fuldbyrdet Dødsdom som
den haardeste Straf.

Med Satans, de onde Engles og de ugudeliges Tilintet-

gørelse ophører Synden for evigt. «Og Døden skal ikke være

mere, ej heller Sorg, ej heller Skrig, ej heller Pine skal være

mere; thi det forrige er veget bort. Aab. 21, 4.

«Og endnu et lidet, saa er den ugudelige ikke mere; og

naar du giver Agt paa hans Sted, da er han borte. Men de

sagtmodige skal arve Landet og forlyste sig over stor Fred.»

Sal. 37, 10. 11.



STRAFFESTEDET OG SYN-
DENS UDRYDDELSE.

ORDET „HELVEDE" OG DETS BETYDNING. „DEN UUDSLUKKELIGE
ILD" OG „EVIG PINE". SYNDENS ENDELIGE AFSKAF-

FELSE OG ET RENT UNIVERS.

OG JEG hørte en høj Røst fra Himlen, som sagde: Se, Guds

Telt er hos Menneskene, og han skal ho hos dem, og de skal

være hans Folk, og Gud selv skal være hos dem og være deres

Gud. Og han skal aftørre hver Taare af deres Øjne, og Døden skal ikke

være mere, ej heller Sorg, ej heller Skrig, ej heller Pine skal være mere:

thi det forrige er veget bort.» Aab. 21, 3. 4.

Den inspirerede Historie begynder med Jordens Ska-

belse og slutter med Beskrivelsen af dens Fornyelse og alle

Ting Genoprettelse. Syndens Oprindelse og de forfærdelige

Følger, den har haft, er nøje omtalt i Herrens Ord fra 1ste

Mosebog til Joh. Aab. Begivenhedernes Gang ned igennem

Tiden fra Paradiset tabt til Paradiset genoprettet er, som vi

har set, skildret med en Nøjagtighed, der fjerner al Tvivl

med Hensyn til Bibelens Troværdighed. Vor Tids spæn-

dende og urolige Tilstande fortæller, hvad der snart vil finde

Sted. Genoprettelsens Tid nærmer sig. Synden skal snart

afskaffes for stedse.

Straffestedet.

Der er blevet talt og skrevet meget om Helvedeslæren,

der desværre alt for ofte med meget sørgelige Følger er blevet

brugt som et Skræmmebillede. Troen paa, at der virkelig

eksisterer et vedvarende, brændende Helvede, hvor Satan og
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hans Engle brænder og piner de ulykkelige Sjæle, der under

Jordelivet er blevet hans Bytte, florerede særlig stærkt i den

mørke Middelalder.

Vi skal nu se, hvorledes og i hvilken Betydning den hel-

lige Skrift bruger Ordet « Helvede ». I det gamle Testamente

er, som allerede paavist, Ordet « Helvede » oversat fra det

hebraiske Ord sheol, der betyder « Dødsrige » eller «Grav».

Hvad der her gælder sheol, gælder ogsaa det græske Ord

hades, der i de gamle Oversættelser er oversat « Helvede »,

men som i de nye oversættes Dødsrige » eller «Død». Jfr.

den gamle og den nye Oversættelse af Matt. 11, 23: 1 Kor. 15,

55; Aab. 1, 18: 6, 8; 20, 13 osv. Sheol forekommer 65 Gange

i det gamle Testamente og hades 11 Gange i det nye, men
betegner ikke Straffestedet.

Med Hensyn til Betydningen af Ordet gehenna, der er

et Sindbillede paa de ugudeliges endelige Straffested, skal

jeg henvise til, hvad der staar i Fr. Nielsens < Kirkeleksikon

for Norden*. Under Artiklen Gehenna læser vi bl. a. følgende:

»Ordet gehenna stammer igennem den arametiske Form ge-bin-

nam fra det hebraiske ge-hinnom d. e. Hinnoms-dalen (Josva 15, 8; 18,

16; Neh. 11,30), der ogsaa kaldes ge-ben-hinnom (Hinnoms-Sons Dal,

Josv. 15, 8; 18.16: Jer. 7. 31. 32: 19,2.6) eller ge-bne-hinnom (Hinnom-

Sonners Dal. 2 Kong. 23, 10 Ktib.: 2 Kron. 33, 6 i aleks. Overs.). I topo-

grafisk Henseende var det en Dal paa Sydsiden af Jerusalem (se Art.

Hinnoms Dal). Men Navnet er gaaet over i den religiøse Brug til Be-

tegnelse af de ugudeliges Pinested efter Dommen. Saaledes træffer vi

det ogsaa paa Kristi og Apostlenes Tid i det nye Testamente.

«At netop denne Dals Navn er kommet til at betyde Helvede, har

sin historiske Oprindelse fra. at den under Kongerne Alias. Manasse

og Anion blev Scenen for de umenneskeligste af alle Afgudsofre. hvor

Forældre paa en Alterplads, der kaldtes Tofet, brændte deres Børn som

Ofre til Molek (Molok 2 Kong. 16. 3; 21, 6; Jer. 7. 31; 19, 5; 32, 35); denne

Kultus varede ved. indtil Josias vanhelligede Stedet (2 Kong. 23, 10)

Forskellige Ting tyder paa. at den urene Dal blev et Samlingssted

for Urenhed. Allerede i Jer. 19, 2 kaldes Porten ud imod den: Skaa-

renes Port», og i Jer. 31, 40 (maaske fra en senere Haandl tales om
den som « Dalen med Aadslerne og Asken-. . . . Dette stemmer med.

hvad Rabbi Kimchi langt længere ned i Tiden (d. 1235 el'. Kr.) siger. ;it
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Gehinnam var et foragtet Sted nær ved Jerusalem, paa hvilket man

henkastede Affald og Lig, og der var dér stadig en Ild til at brænde hint

Affald og Benene; derfor kaldes billedlig de ugudeliges Dom «Gehin-

nam*. Om Ordet «stadig» tør betones, er vel et Spørgsmaal. Sandsyn-

ligvis blev Ligene af henrettede Forbrydere, til hvis Straf i visse Tilfælde

Opbrænding føjedes som Skærpelse (jvfr. 1 Mos. 38, 24; 3 Mos. 20, 14;

21,9; Josva 7, 15), brændte paa dette vederstyggelige Sted.»

« Nordisk Konversationsleksikon* giver en lignende For-

klaring til Ordet Gehenna:

^Gehenna (hebr. Hinnoms Dal), oprindelig en yndig og frugtbar

Dal s. for Jerusalem. Som Skuepladsen for de Menneskeofringer, der

blev bragt Afguden Moloch, blev den senere en Genstand for Afsky, og

efter Exilet bragte Jøderne Aadsler og al Slags Urenlighed derhen for

at brændes, og i dette Øjemed vedligeholdtes et stedse brændende Baal.

Dette gav Anledning til, at Jøderne brugte Navnet G. om Helvede, i

hvilken Betydning det ogsaa forekommer i det nye Testament.»

Det Gehenna, der laa Syd for Jerusalem, eksisterer selv-

følgelig ikke mere. Ordet gehenna nævnes 12 Gange i det

nye Testamente og er hver Gang oversat « Helvede ». Ge-

henna eller Hinnoms Dal er i Virkeligheden ikke de ugude-

liges endelige Straffested, men kun et Sindbillede herpaa.

Som det fremgaar af Aab. 20, 9, omkommer de ugude-

lige i Ildsøen, der fremkommer derved, at Ild falder ned fra

Himlen. Dette finder Sted uden for «den elskede Stad» —
det nye Jerusalem. I saa Henseende svarer Gehenna, der

laa uden for det gamle Jerusalem, godt til Ildsøen, der kom-

mer til at ligge uden for det nye. Og ligesom Gehennas Dal

paa hin Tid fortærede « Aadsler og al Slags U renlighed »,

saaledes fortærer Ildsøen alle de ugudelige.

„Den uudslukkelige Ild."

Naar Jesus ifølge Mark. 9, 43. 44 siger, at «det er bedre

for dig at gaa som en Krøbling ind til Livet end at have to

Hænder og fare til Helvede [gehenna] til den uudslukkelige

Ild, hvor deres Orm ikke dør, og Ilden ikke udslukkes », hen-

tyder han til Straffen i Ildsøen. Men at Udtrykket «den uud-
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slukkelige Ild » skulde bevise, at den ugudelige skal brænde
altid, maa absolut bero paa en Misforstaaelse, der for man-
ges Vedkommende ikke kan være ganske ubevidst. Hvor-

ledes dette Udtryk skal forstaas, ser man bedst, naar man
betragter lignende Udtryk, som den hellige Skrift betjener

sig af paa andre Steder.

Ifølge Herrens Ord ved Profeten Jeremias skulde en Ild

« fortære Jerusalems Paladser og ikke udslukkes*. Læs Jer.

17, 21—27. Her staar vi altsaa over for et lignende Udtryk,

hvad Paladserne i det gamle Jerusalem betræffer, som vi

finder i Mark, 9, 43. 44 angaaende de ugudeliges Endeligt.

Som den uslukkelige Ild paa hin Tid skulde fortære Palad-

serne i Jerusalem, skal den uslukkelige Ild paa den store

Dag fortære de ugudelige.

Som det fremgaar af Beretningen i 2 Kron. 36, 17—21,

gik Jeremias' Profeti i Opfyldelse ca. 14 Aar, efter at den var

blevet forudsagt. Kaldæernes Konge erobrede Jerusalem, og

« opbrændte Guds Hus og nedbrød Jerusalems Mure, og op-

brændte alle dens Paladser med Ild, ... at Herrens Ord

skulde opfyldes, som var talt ved Jeremias' Mund». Herren

havde sagt, at en Ild skulde fortære Jerusalems Paladser

og ikke udslukkes », og det skete; men tror vel nogen, at

disse Paladser fremdeles brænder? Nej, men de brændte,

saa længe der var noget tilbage; Ilden fortærede dem fuld-

stændigt, fordi der var ingen, som kunde slukke den. I saa

Henseende var Ilden uslukkelig. Det samme gælder den Ild,

der skal fortære de ugudelige; ingen kan slukke den.

Døberen Johannes ligner de retfærdige ved Hveden og

de ugudelige ved Avnerne. Han siger: «Hans [Jesu] Kaste

skovl er i hans Haand, og han skal gennemrense sin Lo og

samle sin Hvede i Laden; men Avnerne skal han opbrønde

med uslukkelig Ild. » Matt. 3, 12. Dette stemmer med, hvad

Herren siger ved Esaias: «Og den stærke skal blive til Blaar,

og lians Gerning til en Gnist; og de skal begge brænde med

hinanden, og der skal ingen være, som slukker.) Es. 1.31.
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Som man ser, er Udtrykket «den uudslukkelige Ild» saa

langt fra at være imod Læren om de ugudeliges Tilintetgø-

relse, at det tværtimod bekræfter den. Satan og hele hans

Englehær og alle de ugudelige staar aldeles hjælpeløse over

for den uudslukkelige Ild», der skal fortære dem. De < skal

vorde Halm», de «skal blive til Blaar», de skal opbrændes

«med uslukkelig Ild», «de skal vorde Aske» osv.

Udtrykket: «Hvor deres Orm ikke dør», bekræfter den

samme Sandhed. De døde Kroppe, som blev kastet i det

gehenna, der laa Syd for det gamle Jerusalem, blev fortæret

dels af Ilden og dels af Ormene, der fortærede de Rester,

Ilden levnede. Det, Jesus vil betone, er de ugudeliges Til-

intetgørelse i Ildsøen — gehenna. Skulde Ilden levne noget,

fortærer Ormene det. Med andre Ord: Ilden skal ikke sluk-

kes og Ormen ikke dø, saa længe der er det mindste tilbage

at fortære. Saa fuldstændig bliver altsaa Tilintetgørelsen.

At de ugudelige dør i Ildsøen, fremgaar endvidere tyde-

ligt af Es. 66, 22—24, hvor Profeten beskriver de ugudeliges

Endeligt, der, som vi allerede har set, finder Sted ved Slut-

ningen af de tusinde Aar, naar det nye Jerusalem kommer
ned fra Himlen. Paa dette Tidspunkt er de retfærdige i det

nye Jerusalem, de ugudelige udenfor. Her kastes disse i Ild-

søen, hvor de omkommer — dør. De retfærdige < skal gaa

ud og se paa de døde Kroppe af Mændene, som gjorde Over-

trædelse imod mig; thi deres Orm skal ikke dø, og deres Ild

skal ikke udslukkes, og de skal være en Gru for alt Kød».

Hvor længe de ugudelige lever, før de dør, siges der

intet om; men paa det Tidspunkt, Profeten henviser til, er

de døde. Der staar ikke et Ord om, at de retfærdige skal gaa

ud og se paa de udødelige Sjæle, som pines og brændes i Ild-

soen, men paa «de døde Kroppe ». «De ugudelige skal om-

komme, ja, Herrens Fynder, som Engenes Pragt; de er for-

svundet, i Røg forsvimr.«- 1 (Sal. 37,20) — en Modsætning

til de retfærdige, om hvilke vi læser: «Og evig Glæde skal

vare over deres Hoved; Fryd og Glæde skal de naa, og Sorg

og Suk skal fly.» Es. 35, 10.
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„Den evige Ud" og „den evige Pine". Matt. 25, 41. 46.

Det græske Ord aion, hvorfra Ordet «evig» er oversat,

oversættes ifølge Bergs græsk-danske Ordbog saaledes:

« Tidsrum, Levetid, lang Tid, Evighed.«

Greenfields engelsk-græske Ordbog oversætter Ordet

aion med:

«Vedvaren, begrænset eller ubegrænset: Evighed; et Tidsrum, for-

bigangent eller tilkommende; Tid, Alder, Levetid: Verden; Universet.*

Heraf fremgaar det, at Betydningen af Ordet «evig» kan

være begrænset og ubegrænset. Hvad der er sagt om det

græske Ord aion gælder ogsaa det hebraiske olam. Nogle

Eksempler vil vise, hvorledes disse Ord er brugt i den hel-

lige Skrift: Naar Herren i 3 Mos. 25, 44—46 siger, at Israels

Børn maatte beholde de fremmede som Tjenere « evindelig*

— «de skal tjene eder evindelig« — ser man straks, at Ordet

« evindelig* er begrænset. De fremmede skulde tjene dem,

saa længe de levede. Den « evige Bettighed» og < evige Salt-

pagt», vi læser om i 4 Mos. 18, 19, er for længst ophørt.

Den «evige Skik», der omtales i 3 Mos. 16, 34, ophørte

med det levitiske Præstedomme. Altsaa betegner Ordet

•<evig» her en begrænset Tidsperiode. Naar Elisa siger til

sin Tjener Gihesi: « Derfor skal Naamans Spedalskhed

hænge ved dig og ved din Sæd evindeligt« (2 Kong. 5, 27),

forstaar vi meget godt, at Gihesi og hans Slægt ikke frem-

deles er spedalsk, men at det kun gjaldt, saa længe de levede.

Naar Jeremias udbryder: Hvorfor varer min Smerte evin-

deligt?« (Jer. 15, 18), mener han sikkert ikke, at den aldrig

vilde ophøre. Ifølge 1 Sam. 1, 22 skulde Samuel gøre Tjene-

ste for Herren «evindelig», men ifølge det 28de Vers gjaldt

denne Tjeneste kun, saa længe han levede. De evige Be-

stemmelser«, vi læser om i Ez. 46, 14, ophørte ved Korset.

Paulus skrev til Filemon om huns Tjener Onesimus: Thi

inaaske blev han derfor skilt fra dig en liden Tid, for at du
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kunde faa ham igen til evigt Eje» (Filemon 15de Vers) —
altsaa til een af dem døde. Set under denne Synsvinkel bli-

ver der Harmoni mellem Matt. 25, 41 og de øvrige Skriftste-

der, vi har betragtet angaaende de ugudeliges Straf.

Naar Jesus paa hin Dag siger til de ugudelige: «Gaa

bort fra mig, I forbandede! til den evige Ild, som er beredt

Djævelen og hans Engle, » behøver det altsaa ingenlunde at

betyde, at de skal brænde altid.

Saa kommer vi til det 46de Vers. Her siger Jesus: «Og

disse skal gaa bort til evig Straf, men de retfærdige til evigt

Liv.» I enkelte Oversættelser læses dette Vers saaledes: «Og

de skal gaa hen, disse til den evige Pine, men de retfærdige

til det evige Liv.»

Det græske Ord kolasis betyder ikke Pine, men Straf.

Straffen er for saa vidt evig ogsaa i den ubegrænsede Form,

som den er en evig Død, og hvad Udtrykket «den evige Ild

»

betræffer, da er dens Følger ogsaa evige, idet den fortærer

de ugudelige, der lider en «evig Undergang bort fra Herrens

Ansigt og fra hans Vældes Herlighed*. 2 Thess. 1,9. «Den

evige Ild» og den « evige Straf » kan med lige saa god Ret

kaldes evig, som Budskabet i Aab. 14, 6. 7 kaldes «et evigt

Evangelium ». Enhver ved, at dette Evangelium ophører,

naar Naadens Dør lukkes. Derimod er dets Følger evige.

«Men,» spørges der, « hvorledes skal man da kunne af-

gøre, naar «evig» er begrænset, og naar det er ubegrænset?«

Og videre: «Kan man da være sikker paa, at Ordet <evig»

ikke ogsaa er begrænset, naar der er Tale om det evige Liv 1?«

Den tænkende Læser vil aldrig komme i Vanskelighed, hvad

det første Spørgsmaal betræffer. Herrens Ord afgør det,

hvad de allerede anførte Skriftsteder bekræfter. Og med

Hensyn til det andet Spørgsmaal saa er vi ikke afhængige af

Ordet «evig» for at afgøre den Sag. Om det Rige, som Jesus

snart vil oprette, og hvortil vi er Medarvinger, læser vi: < Og

der skal ikke være Ende paa hans Kongedømme« (Luk. 1,

33), og Johannes siger tydeligt, at Døden skal ophøre. Aab.
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21, 4. De, der faar Del i hin Verden», «de kan ikke mere

dø». Luk. 20, 35. 36.

I Aab. 14, 11 staar der i de nyere Oversættelser om dem,

som tilbeder Dyret, at « deres Pines Røg opstiger i Evigbe-

dernes Evigheder«, og noget lignende læser vi i Aab. 20, 10

om Djævelen, Dyret og den falske Profet, hvilke «skal pines

Dag og Nat i Evighedernes Evigheder*. Denne Oversættelse

er korrekt og bekræfter, hvad jeg allerede har gjort op-

mærksom paa, at Ordet «evig» er begrænset. Dersom en

Evighed aldrig ophørte, hvorledes kunde der saa som i disse

Tilfælde blive Tale om flere «Evigheder»?

Grundstedet til disse Udtryk finder vi i Es. 34, 8—10,

og her er det interessant at lægge Mærke til, at Esaias be-

tjener sig af lignende Udtryk om Landet eller Jorden, der,

som vi allerede har set, skal ligge øde i et Tusinde Aar.

Ifølge det 9de og 10de Vers skal Jorden brænde og ikke

slukkes Dag eller Nat, Røgen deraf skal stige op evindeligt;

det skal være øde fra Slægt til Slægt, fra Evighed til Evighed

skal ingen gaa igennem det». Saaledes ser Jorden ud i de

tusinde Aar. Ingen kan slukke Ilden, der brænder Dag og

Nat, «fra Evighed til Evighed). Men ifølge det 35te Kap.

bliver Ørken og den øde Mark siden forvandlet til et Para-

dis — den nye Jord. De Evigheder, der omtales i det 34te

Kap., er altsaa begrænset. Det samme gælder Aab, 14, 11 og

20, 10.

Syndens endelige Afskaffelse.

I ca. seks Tusinde Aar har Jorden været hjemsøgt af

Synd og Elendighed. Satan er Syndens Ophav; fra ham har

den forplantet sig til alle Jordens Beboere. De, der ikke tror

paa Herrens Ord, anker ofte over, at Gud ikke har forhin-

dret Syndens Opstaaen.

Man kan mene om Syndens Oprindelse, hvad man vil,

een Ting er imidlertid en Kendsgerning: Verden er en stor

Jammerdal. Hvor man end vender Rlikket, stirrer Synden

29



450 ET ORD I RETTE TID
oocxxxxxx>oocx)oooccæoocoooc©<x«^

og dens forfærdelige Følger en i Møde. Synden har sat sit

Stempel paa baade Mennesker, Dyr og Planter. Den, der

fastholder, at Synden ikke kan være kommet ind i Verden

paa den i den hellige Skrift omtalte Maade, maa imidlertid

indrømme, at den eksisterer. Hvor er den saa kommet fra?

Gud har tilladt Synden, fordi han i sin vise Styrelse saa,

at det vilde tjene hele Universet bedst. I Stedet for at knuse

Satan med eet Slag gav Herren Tid. Havde han uden videre

udryddet Satan, vilde det jo kun have givet Anledning til et

nyt Oprør. Universet bestaar af mange Kloder, der med sine

utallige Beboere tilbeder Gud. De gør det af eget frit Valg,

ikke af Tvang.

Med Magt kunde Gud ikke have forhindret Syndens Op-

staaen, da det vilde have været ensbetydende med at fratage

de skabte Væsener deres Frihed og dermed ogsaa deres

Lykke; uden Frihed gives nemlig ingen sand Lykke. Gud

kunde derfor ikke gøre det, som mange nu mener, at han

burde have gjort — forhindret Syndens Opstaaen ved Magt;

det vilde have været ensbetydende med at berøve Mennesket

dets fuldkomne Frihed og Villie.

Langt tilbage i Tiden deroppe i Himlen finder vi Syn-

dens Oprindelse. En misundelig Tanke, der skyldtes Selv-

ophøjelse, fostredes i et af de ophøjede Væsener, som Gud

havde skabt. Satan og de Engle, der valgte at følge ham,

gjorde Oprør imod Gud og Kristus. Resultatet blev, at Gud

maatte fjerne Satan og hans Engle fra Himlen. 2 Pet. 2, 4;

Aab. 12, 7—9.

Satan maa have haft stor Indflydelse i Himlen, efter-

som det lykkedes ham at faa en Del af Englene paa sin Side,

og at denne Indflydelse ogsaa har søgt at gøre sig gældende

paa de andre Kloder, er jo kun ganske naturligt.

For at overbevise hele Universet om, at Satan var en hel

anden end den, han udgav sig for, maatte Gud give ham An-

ledning til at vise, hvem han virkelig var. Men lad os antage,

at Herren i Stedet for havde udryddet ham og hans Engle,
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hvad saa? Hvor vilde saa Kendsgerningerne have været

henne? Og det var netop disse, Gud vilde have frem. En

lignende Fremgangsmaade anvendte Kristus over for Judas,

der beholdt sin Plads i Apostlenes Rækker, indtil han afslø-

rede sig selv. Hvis Jesus havde udstødt ham paa et tidligere

Tidspunkt, vilde Judas sikkert kunne have vundet de andre

Apostlers Sympati, til Skade for dem og den gode Sag.

I de ca. 4000 Aar, der ligger mellem Syndefaldet og

Kristi Død paa Korset, afslørede Satan sig saa grundigt, at

de andre Verdener for stedse maatte vende sig fra ham med

Afsky. Da kunde det med Rette siges, som vi læser i Joh.

12,31: «Nu skal denne Verdens Fyrste kastes ud.» Her-

efter vilde ethvert Forsøg fra Satans Side paa at skaffe sig

nogen som helst Indflydelse uden for denne Jord være for-

gæves.

Det eneste Sted i hele Universet, hvor Satan endnu ikke

helt er afsløret, er denne Verden. Her har han desværre

endnu stor Magt og Indflydelse, og her kæmper han den

sidste fortvivlede Kamp; thi han «har stor Vrede, fordi han

ved, at han kun har liden Tid». Aab. 12, 12.

Siden Synden kom ind i Verden, har denne Jord været

den Valplads, hvor Striden mellem Kristus og Satan er ble-

vet udkæmpet. Her skal det afgøres, hvem der har Ret, og

Afgørelsen nærmer sig hurtigt. Satans Timeglas er snart ud-

rundet, og ligesom han for ca. nitten Hundrede Aar siden

endelig og for stedse blev udstødt af Himlene, vil han om

kort Tid blive udstødt fra denne Jord. Hans djævelske Værk

er snart fuldendt. Han har bevist, hvem han er, og hvad

han vil. Han vil snart have afsløret sig selv saa grundigt,

at hele Universet for stedse vil tage Afstand fra ham og dem,

der vælger at følge ham.

Ved Adams og Evas Ulydighed kom denne Verden i

Satans Vold og Magt. Siden har de utallige syndfrie Væse-

ners Blikke været rettet mod denne Jord. Her skulde For-

løsningsværket fuldendes og de Ting aabenbares, som < Engle
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begærer at skue ind i». 1 Pet. 1, 12. Vi er, som Apostelen be-

mærker, blevet «et Skuespil » «for Verden, baade for Engle

og Mennesker ». 1 Kor. 4, 9. Af den Grund er hele Universet

interesseret i os. Gud gav sin Søn for os, og Kristus forlod

de ni og halvfemsindstyve retfærdige for at frelse den ene

fortabte.

Et rent Univers.

«Og hver Skabning, som er i Himlen og paa Jorden og

under Jorden og paa Havet, ja alt, hvad der er i dem, hørte

jeg sige: Ham, som sidder paa Tronen, og Lammet tilhører

Velsignelsen og Æren og Prisen og Magten i Evighedernes

Evigheder! » Aab. 5, 13. Naar al Synd og alle Syndere for

stedse er udryddet, vil hele Universet deltage i den Lovsang,

som Johannes her beskriver.

Guds Plan skal lykkes! Hele Jorden skal befolkes af

syndfrie Mennesker, hvem Jesus har faaet Lov til at frelse

fra Syndens og Dødens Magt. Jorden bliver ikke alene ren

og hellig, som da den første Gang udgik fra Skaberens Haand;

den bliver Guds Bolig. Aab. 21, 3.

Kristus opretter sin Trone paa denne Jord som vor

Konge og Gud. Omgivet af hans Kærlighed, Herlighed og

Glans skal vi tilbringe en endeløs Evighed sammen med ham.

Dér skal ingen Taare rinde, og derhen kommen Døden aldrig.

Indbyggerne kender ikke til Sorg, Skrig høres aldrig, og

Pine findes ikke. Aab. 21, 4. Da oprinder den Tid, Salmisten

saa hen til, da han bad: «Maatte dog Syndere udryddes af

Jorden, og de ugudelige ikke være ydermere! Min Sjæl, lov

Herren! Halleluja!* Sal. 104, 35.

Den Herres Jesu Kristi Naade og Guds Kærlighed og

den Helligaands Samfund være med eder alle!« 2 Kor. 13, 13.



KILDEANGIVELSE.
Side

„Allgemeine Geschichte der christlichen Religion und Kirche" .... 172

„Antonius, in tertia parte Summæ majoris" 304

Arnesen, „Et Blik paa vor Tid" 310, 311

Bancroft, George 190, 191

„Baptisternes Troesbekjendelse" 262

Bastholm, C, Dr. i Teologi 161. 169

Beck, „Den indre Missions Tidende" 383

„Berea-frågor ofver tabemakelskuggor" 287

Bergs græsk-danske Ordbog • • • 447

Bode, „Astrononrisches Jahrbuch" 96

„Boston Gazette" "0

Brygmann, „De kristelige Søn- og Festdages Historie" 219

„Bulla dementis" 304

Bureli, „United Presbyterian" 244

Biilow, A. E., Sognepræst, „Syndfloden" 54

Cantus Verdenshistorie 189

„Catholic Mirror" . 185

Child, „Better Views" 422

„Christian Statesmann" »97

Clarkes Kommentar 124. 133. 157, 161, 308. 312, 402

Collet, „The Scripture of Truth" 65

Cummings "

'

„Danmarks og Norges Kirkeritual" 350

„Decretal de transl. Epist. Cap. Qanto" 181

Diokletiau 67

„Doctrinal Catechism" 1-6- 168, 185, 242

Dwight, „Connecticut Historical Collections" 95

Dollinger, Ignaz 302

Engelstøft, „Liturgiens Historie" 350

Enrighl 22<>



454 KILDEANGIVELSE
ooooocooocx>ooocoocx»<x>coooc^

Side

„Erl. Ausg. XXXI, 440" 255

Everts, W. W. Dr 198, 244

Fallon, „Boston Herald" 195

„Familiar Explanation of Christian Doctrine" 170

Fenger „Nationaltidende" 80

Forenede Staters Grundlov 194

Forenede Staters Uafhængighedserklæring 190

„Forskel imellem Statskirkens og Metodistkirkens Troeslære" . • . 260, 261

„Fortrolige spiritistiske Samtaler" 422

Gault, M. A 197, 198

„Germania", „Nationaltidende" 199

Gerritsma, „Free Press" 219, 220

Gibbon, „History of the Decline and Fall of the Roman Empire" ... 121

Gibbons, Kardinal 221

Gladstone, „Livet efter dette Liv" 398

Greenfield, Engelsk-Græsk Ordbog 447

Gregor IX's Dekretaler 129, 130

Grimelund, „Søndagens Historie" 183

Hammerich, „Kirkehistoriske Foredrag" . . . .109, 154, 156, 170, 171, 174

Hengstenberg, Prof 411

„Hildebrandus alias Gregorius VU, Ex Platina, in vita Gregorii" • . • 304

Hiscox 224

„Histoire générale" 173

Hostrup 45

Huxley, „Om Modtagelsen af „Arternes Oprindelse" " 48

Jonsson, „Gulløld Islending" 355

Kaikar, Chr. H 117, 238, 255, 291, 298, 312

„Katolsk Katekismus" 179—181

Kjelland-Torkildsen 14

„Konkordiebogen" 259

Konstantins Søndagslov 223

Krag, „Beretning om det andet kirkelige Møde i København" . . 207, 267

„Kristeligt Dagblad" 244

Lange, J. P 354

Leo Vm's Hyrdebrev 193

Liguori, „Dignity and Duties of the Priest" 126, 127, 169

Liguori, „Glories of Mary" 127, 128

„Luthers Bordtaler" 218, 268, 269, 382

„Luthers Huspostil" 93

„Luthers Katekismus" 259



KILDEANGIVELSE 455
000000000000<XO00000COC»COCX><XX30^

Side

„Luthers reformatoriske Skrifter" 172,301,302,351

„Luthers udførlige Udlæggelse af første Mosebog" . . . 203, 204, 205, 382

Madsen, „Jorden Udviklings Historie" 49, 50, 52

Mc Kim, „Protestant Magazine" 196

Melankton, „Loci theologici" 266, 267

„Millenniets Daggry" 287

Nansen, Fridtjof, Prof 31, 32

„Nationaltidende" 64

Neander, „Den kristne Kirkes Grundl. og Led." 354

Neanders Kirkehistorie 172, 221, 222

Nielsen, Fr., „Kirkeleksikon" 354, 356, 396, 398

„Nordisk Konversationsleksikon" 94, 444

Olmstead, Prof 97

Olshausen, „Bibelsk Kommentar" 354

Petersen, „Danmarks Historie i Hedenold" 355

Pettersson, „Bibeltolken" 403

Phelan, „Western "Watchman" 196

Platon 389

Pontoppidans lutherske Katekismus 267

Pressensé, „De tre første Aarhundreders Kirkehistorie" 352

„Psykologen" 422

Ranke 173

Rørdam, „Beretning om det andet kirkelige Møde i København" . 183, 184

Salmonsens Leksikon 88, 90

Sayce, „Talende Stene" 63, 64

Schiifer, Ernst 132, 174

Schiørn, „Det nye Test. Forhold til den gammeltest. Lovgivning" . . 233

Schousboe, „De ti Bud" 259, 260

Sears, „Guide to Knowledge" 95

Small, Sam 197

Smith, „Kansas City Post" 196

Sommer, „Evangelisk Ugeskrift" 183, 184

„Spiritisten" 420, 423

Spnrgeon, Sermons . 262

Stone's „Historj* of Beverly" 9(>

Suchard, „Moses som Hygiejniker" 47, 361, 362, 363, 365

„Sundhedsbladet" 366, 367

Teisen, „Nationaltidende" 394

Thomæus, Ragnar, „Kyrkans Historia" 223

„Times" 60



456 KILDEANGIVELSE
oococococ<x»oooocxx»oooooooooo^^

Side

Torm 397

Townsend, „New World and Old" 191

Ussing, „En Samfundsfare" -60

Vahl, „Beretning om det andet kirkelige Mode i København" . . 206, 207

Voltaire 67

Waldenstrøm, „Pietisten" 184

Wanl. Henry Dana. „Journal of Commerce" 97

Warming, „Dansk Tidsskrift" 51, 52

Webster, Noah 96

Wesley, „Explanatory Notes upon the New Testament" 272, 273

Wesley, „Sermons ou Several Occasions" 261

„Western Watchman" 195

White, „I den store Læges Fodspor" 364, 365

White, „I Kristus er Livet" 398

Wiberg, 347, 348

Wolf, „The Lutherans in America" 191

Zahn, „Søndagens Historie" 218

Zinzendorf, Greve -07







®m
PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

ræ

^~ ,rxixu/ ^ x^ax w^ii w *

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY
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