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ETT STORRE HOPP.

" Tacken Himlarnas Gud^ ty hans nåd varar evin-

nerligeii!''' Ps, 136 : 26,

" Ho ar en Gud^ som Du^ som forlåter synd och

tiligifver qvarlefvan af sitt egendo7nsfolk dess miss-

gernijtg P Han behåller icke sin vrede evinnerligen^

ty han hafver lust till nåd. Han skall åter forbamia

sig ofver oss^ han skall dåmpa våra missgerningar^

och Du skall kasta alla deras synder i hafvets dju^!'''

Mika 7 ; 18^ Ig,

" y^S fortrostar på Guds 7tåd for all tid och

bortojn!''^ Ps, J2 : 10.
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:foi^etj^i_..

En sak borde vara tydlig for alla, och det år att

Herrens nådes evangelium innehåller verkligen ett hug-

svalelsens budskap till flera menniskor, an den lilla ska-

ran, som kånner sig såker på, att de, som den umgåtts

med hår i tiden, åro frålsta; och att det stråcker sig till

alla dem, hvilka kunna uppriktigt och lifligt forestålla

sig hvad med ord menas, samt vilja konfrontera betydel-

sen af hvad de bekånna. Men om den allmånna pro-

testantiska låran år rått, då varda alla, med undantag af

några få, domda till ett helvete och till eviga qval. Men
o Jehovah, flnnes det vål menniskor, som tånka så illa

om Dig! Ja, ty vårr, det finnes personer, som tillskrifva

Gud sådana ting, som de hos menniskor skulle hålla

vara orått. Men bort det! "År vål en menniska rått-

fårdigare ån Gud, eller en man renare ån sin skapare?"

Job 4: 17 (grundtexten).

"Jesus Kristus," sager Johannes, "år forsoningen

for våra synder, men icke allenast for våra, utan ock for

hela verldens." i Joh. 2: 2. Mangen torde kanske

saga, att det år farligt att bruka sådana liberala uttryck,

men om så år, kommer det sig derutaf, att de icke

kånna Guds sinnelag emot den fallna verlden; men Jo-

hannes talade som det var honom gifvet, ty han var rord

af den Helige Ånde, och dessa Guds ord slå i sanning

en barmhertighetens gordel omkring hela jorden; och

må den hånd fortvina, som soker att i minsta mån for-

svaga kraften af dessa orden.

Med denna afhandling har forfattaren for afsigt att

trosta och uppmiuntra den stora, alltjemt tilltagande ska-
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ran af man och qvinnor, som kånna sig benågne till att

hålia sig vid en hogre tro, ett storre hopp och en hjårt-

ligare sympati, men hvilka sjelfve icke få tillfålle att

kritiskt ransaka skrifterna, och som gerna ville veta

verkliga betydelsen af sådana olycksbådande skriftstål-

len, som många hafva antagit beskrifva obotfårdige syn-

dares forhållanden i ett kommande rike.

Boken — som icke utgor någon polemisk afhand-

ling — år icke skrifven for de lårde teologer, emedan

den innehåller icke några fakta eller argument, som icke

de allaredan lårt, utan den gifves allmånheten i hånder

såsom ett uppriktigt och sorgfålligt forsok att, om moj-

ligt, forvissa den om Guds ords egentliga och verkliga

mening.

Till den allt mer och mer tillvåxande mennisko-

skaran, som tanker sig mojligheten af ett vida "storre"

hopp ån det, som från medeltiden skånkts efterveriden,

skola vi håri soka påpeka, att de hafva fuUa skål derfor

och bevis, hvari man icke kan misstaga sig, i nya testa-

mentets heliga skrifter, och, till yttermera visso, vill jag

vid slutet af denna bok gifva en forteckning på alla de

stållen i grundtexten af gamla testamentet, hvar ordet

ola?n — vanligtvis ofversatt till " evig " — forekommer;

likaledes, åfven ofver aion och aionios i det nya testa-

mentet ("aion" och " olam " åro liktydiga; se bihan-

get), så att låsaren skall sjelf kunna jemfora dem och

finna, om ordet '' evig " år en rått och sannfårdig ofver-

såttning af dessa orden.

Eskatologien, d. å. låran om de yttersta tingen, be-

står for nårvarande af fyra hufvuddelar, nåmligen:

1. Universalismen, eller låran om alltings åter-

stållelse och alias slutliga salighet.

2. Forintelsen, eller låran om att de osaliga efter

utståndet straff blifva tillintetgjorda.



— 9—

3- Skårselden, eller låran om ett rum emellan do-

den och domen, hvarest sjålar, som åro så beskaffade att

de kunna luttras, beredas till himmelen, och

4, Den allmånna låran, hvilken till yttersta skada

for alla ådla tankar om Gud, och all glådje och frojd i tron,

(utom kanhånda for mangen, som slutit sina ogon till

for hvad den egentligen innebår), forklarar (i) att det

vid dodstillfållet ofvergår hvarje obotfårdig syndare en

dom till evig pina af den allra forfårligaste beskaffen-

het, och (2) att, huru hoga, godhjårtade, redliga och år-

bara menniskor annars befinnas vara, kommer ifråga-

varande dom att ofvergå storre delen af mennisko-

slågtet.

En ganska Ijuflig och uppbyggelig låra! Åro vi vil-

lige att beblanda denna låra med evangelium? Inne-

håller den ett '^Ijufligt och gladt budskap?" Nej, de

blifva aldrig lyckliga, som tro på en gud, hvars hela re-

geringssystem misslyckats.

Vi tro på en Gud, som icke allenast skapat oss,

utan jemvål uppehåller, beskårmar och forsorjer oss. "I

Honom lefva vi, roras, och hafva vår vareise." Så for-

manar jag nu framfor allt, att boner, åkallan, forboner

och tacksågelser hållas for alla menniskor, ty detta år

godt och vålbehagligt infor Gud, vår Frålsare, som vill,

att alla menniskor skola blifva frålsta och komma till

sanningens kunskap. (i Tim. 2: 1, 3, 4.) " Låt fan-

gens sorgesuckan komma infor Dig, enligt din arms

storhet, skot Du om dodens barn, så skola vi, ditt folk

och dina fosterfår, for alltid tacka Dig, och forkunna

ditt lof ifrån slagte till slagte." (Ps. 79: 11, 13.)

Elgin, III., Jultiden 1886. A. R.





ETT STORRE HOPP.

KAPITLET I.

OM DEN ALLMÅNNA LÅRANS URSPRUNG OCH

BETYDELSE.

Det var Aurelius Augustlnus, biskopen i Hippo

(Afrika), som vi ha, mer an någon annan, att tacka for

den allmånna lårans uppkomst och fortplantning.

Han foddes i Tagaste, Afrika, år 334; hans fader,

Patricius, var hedning, men hans moder, den fromma

Monika, uppfostrade honom i kristen låra. Den unge

Augustinus hade ett ganska starkt forstånd, men inbill-

ningskraften hos honom stracktes ut ofver alla grånser

samt okades med åren, och han blef till sist en verklig

fanatist. I striden mot Pelagius utvecklades låran om

arfsynden, som sedan af protestanterne infordes uti de

symboliska bockerna, hvar man finner den på det efter-

tryckligaste sått beskrifven.

Sedermera blef Augustinus upphofsman till låran

om det ovilkorliga nådavalet, d. å. vissa menniskors for-

utbeståmmelse till evig salighet och andras till evig osa-

lighet. Dessa, och flera af hans hårda låror, hvilka i år-

hundraden hafva galt såsom sant kristna troslåror, hafva

foranledt någon att om Augustinus fålla den alltfor

strånga domen :
" Det hade varit båttre att den menni-

skan aldrig varit fodd." Han var åfven en ifrig forfåk-

11
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tåre af klosterlifvet. Han dog år 430 i Hippo, under

det att staden belågrades af vandalerne.

Når nu vi, angelågna om att gora oss underråttade

om hvad utomordentliga orsaker, som kunnat vara be-

hjelpliga till denna hiskeliga låras uppkomst, granska

de många uppgifter om Augustin! behandlingssått med

afseende å denna fråga, låra vi, att det var mera på grund

af hans ofverlågsna auktoritet och hoga stållning som

det var mojligt for honom att infora en så okristlig och

oskriftlig låra, som låran om eviga qval for de många,

och icke genom några af hans argument.

Vi vilja forbigå Augustini diskussioner om djeflar-

nes mojliga salighet (en for oss helt opraktisk fråga)

och se huru han kunde få något stod från Matt. 25: 46

for sin låra om den eviga fordomeisen. Detta skrift-

stalle, som han så ofta upprepar, lyder, enligt den gamla

svenska ofversåttningen, som foljer: "Och dessa skola

då gå uti evig pina, men de råttfårdige i evinnerligt lif."

F5r en ordagrann ofversåttning, se kap. 5.

Den fornåmsta orsaken till att Augustinus fick detta

sprak till hjelp for sin tro, var att han hade så obetydlig

kånnedom om grekiska språket, ja, han bekånner åfven

att han sokte undvika att låra sig detta sprak (Confess.

1 : 14). Han tog nåmligen for afgjordt att ordet aionws

(tillhorande en alder, från azon^ alder), som forekom-

mer två ganger på nyssnåmda skriftstålle, betyder, och

på alla stållen hvar det forekommer, maste betyda: evig,

oupphorlig, oåndlig o. s. v., och år hår återgifvet med

evig och evinnerligt. Skulle man nu behålla denna of-

versåttning, så finge man en idé af grundtexten, och en
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helt annan lara af ofversattningen, hvilket ingen san-

ningssokande sjal, efter att hafva lart råtta forhållandet,

kunde for ett enda ogonblick fordraga; ett ofvertygande

bevis på att ordet " evig " i svenskan icke ar liktydigt

med ordet aionios i grekiskan år det, att " evig " bety-

der " Utah begynnelse och ånda," " oåndlig," och kan

således icke existera i flertal, då deremot ordet aion^ ai

hvilket aionios år ett adjektiv (tillåggsord), betyder en

alder, t. ex. mansålder, verldsålder (se kap. 3) och icke

allenast kan finnas i flertal, som vi håraf se, utan verkli-

gen forefinnes på många stållen i skriften i pluralen. *

Icke heller kan man ofversåtta aion eller dermed be-

slågtade ord till " evighet," som så ofta skett i de fleste

svenske biblarne, och detta af samma orsak. Det år

mig likvål bekant, att i några af de svenska ordbockerna

får man verkligen finna ordet " evigheter," och det

strax efter hvar ordet evighet forklaras mena "utan be-

gynnelse och ånda;" men denna motsågelse forekommer

icke i alla ordbocker, ty forklaringen på det senare gor

en uttydning af det forrå omojlig.

Vi hafva nu sett att Augustinus var den eviga pi-

nolårans upphofsman. Reformatorerne hollo fast vid

henne, och hon bekråftades i de protestantiska kyrkor-

nas bekånnelser samt bekåmpades af vederdoparne un^

der reformationstiden. De många, som aldrig varit i

stand till att sjelfve forska i saken, kunna tro att låran

om en evig pina for de fiesta menniskor har varit all-

mån inom kyrkan, men detta år langt ifrån forhållandet.

* Fl. olaminiy aiones\ detta ord forekommer på 13 stållen.
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ty hon har i alla tider bekåmpats, icke allenast af de

mest ådla, rena och godhjårtade personer, utan åfven af

dem, som dertill voro lårde, och utaf mangen, som dra-

git synnerlig nytta och vålsignelse af Kristi evangelium,

såsom kyrkofåderne Clemens Alexandrinus, Origenes,

Gregorius Nazianzenus m. fl., under medeltiden af

skolastiken Scotus Erigena, under reformationstiden

Thomas Miinzer m. fl., och i det adertonde århundradet

mystikerne Petterson och Dippel; senare tidens mot-

kåmpar åro Schleiermacher, Neander, Channing, Par-

ker, Stopford, Brooke, Farrar m. fl. I Sverige hafva

vi sådane man som E. G. Geijer, K. J. Bostrom, N. Ig-

nell och Victor Rydberg, och sedan adertonde århundra-

det finnes det ett sårskildt kyrkosamfund (universali-

sterne), som lårer alltings återstållelse och alias slutliga

salighet, hvilket allt bevisar oss att frågan visst icke år

afgjord, utan står ånnu oafsluten.

Sådan år emellertid den allmånna lårans uppkomst

och fortplantning; låt oss nu se något på hvad den egent-

ligen betyder.

Den allmånna lårans fyra element, hvilka gora den

langt morkare ån den Romersk-Katolska kyrkans på-

bud hårom, ja, mera fasavåckande ån till och med Au-

gustini egQn låra, åro: i) de kroppsliga pinorna, de sin-

liga smårtorna af det eviga straffet; 2) antagandet af

dess oupphorliga varaktighet for alla, som hafva att un-

dergå detta straff; 3) det omdomet, att det sålunda of-

vergår storsta delen af menniskoslågtet, och 4) att detta

år en dom, hvilken ofvergår alla, som do i sitt synda-

tillstånd.
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Huru hjårtslitande maste icke dessa tankar befinnas

vara for den, som hyser en sådan tro, eller for dem, som

hålla dessa så alimanna omdomen, och huru en menni-

ska med aldrig så liten gnista af medlidande i sitt hjårta,

eller med ringaste omtanke eller omsorg for andras val,

kan tånka sig den stora skaran af sina medmenniskors

tillstånd i en kommande verld, ifrån denna beklagliga

låras standpunkt, och kunna gora det forenligt antingen

med hvad hon lår sig i skriften om sin Gud och om sin

Frålsare, eller från egen inre erfarenhet, huru hon kan

ha den allra minsta glådje eller frid i denna verlden,

når hon hyser sådana Gud hådande åsigter, år mer ån

jag någonsin kan forstå.

Man har sagt mig, att denna låra år helt och hållet

skriftenlig och att den finnes i all sin brinnande forfår-

lighet fullt utstakad i skriften; ja, for de teologer, som

åro inofvade dertill, synes det vara låttfattligt, men for

en kristen år det orimligt. Jag ville hellre onska— med

en Paulus — " att jag sjelf vore åsidosatt ifrån Kristus

for mina broders skull, som åro mina anforvandter efter

kottet" (Rom. 9: 3), ville hellre gå till de kristnes inre

ån till de hårde teologers motbjudande låra.

Men låtom oss ransaka skrifterna, " ty i dem me-

nom vi oss hafva evigt lif," — icke evig pina — " och

de åro de, som vittna om Gud." (Jemfor Joh. 5: 39.)

I det gamla testamentet forekommer endast ett ord

(scheol), som ofversatts på svenska till helvete; i det

nya deremot tre (Hades, Tartarus, Gehenna), och vi

skola i nåsta kapitel folja dessa ordens historia for att
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sjelfve få begrepp om, både hvad de innebara och hvad

det ord (helvete) betyder, som dessa blifvit återgifna

med på svenska.

KAPITLET II.

OM ORDEN SCHEOL, HADES, TARTARUS OCH

GEHENNA.

I. Scheol, Hebreernes dodsrike—Scheol—upp-

fattades ursprungligen såsom en stor underjordisk graf

med igenreglade portar, och endast skuggor och spoken,

bodde derinne. Det var ett forvaringsrum for alla, och

der fans ingen moralisk åtskilnad dem emellan, ej heller

någon forestållning om beloningar och straff.

Inom judendomen vann forst efter babyloniska

fångenskapen forestållningen om olika afdelningar i

" scheol " for goda och onda så småningom insteg.

Detta ord har i gamla testamentet stundom ofversatts

till " grafven," men - å f^ndra stållen till *' helvete,"

hvilka tvånne ord på den tiden voro liktydiga; men så

år icke forhållandet nu, ty med graf (islåndska "grof")

mena vi en plats, dit en dod person, med eller utan reli-

giosa eller profana ceremonier, fores, for att -ofverlem-

nas, och med helvete (islåndska helviti, från "hel" dod,

och "vite" straff) mena vi en plats, i hvilken de flesta

menniskor skola efter dpden pinas i all evighet; och,

emedan vi hålla denna olikhet melian dessa tvånne or-

den, har man i nyare ofversåttningar återgifvit ordet

" scheol " endast med " graf," och råtteligen så, ty når
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man namde scheol^ framkallades tanken på ro och fred,

såsom for oss når vi tånka på grafven; då deremot når

man talar om ett helvete, fastes tanken på raka mot-

satsen.

2. Hades, Detta ord forekommer i " Septuaglnta"

såsom ren ofversåttning af hebreernes scheol (se fore-

gående kapitel) och har otvifvelaktigt samma mening,

ty i citaten m' gamla testamentet (Apost. 2: 27 och i

Kor. 15: 55) brukas ordet hades, Liksom hos hebreer

och greker, forlågger nya testamentet det i jordens inre;

och liksom hos greker och romare, kallas åfven i nya

testamentet de aflidnes andar (både gudlosas och from-

mas) "de underjordiska" (Filipp. 2: 10), och detta allt

visar oss, att orden ^c>^^^/ och hades åro liktydiga; och

att en uppståndelse från denna plats kommer att ega

rum, låra vi af Upp. 20: 13, 14, der det heter att "do-

den och hades gåfvo igen sina doda;" vidare att "doden

och hades blefvo kastade i den brinnande sjon." Jem-

for åfven Ps. 16: 10, 30: 4; Apost. 2:27; i Kor. 15; 16,

26, 55. Det var i hades^ som den rike mannen låg

(Luk. 16: 23).

Hvilken år nu den man, som tror att den rike man-

nen var domdtill ^w^ pina? Och, åfven med undan-

tag af hvad vi hårofvan lårt oss om hades^ visar icke

mannens sinnesåndring oss att agan var en tillråttavis-

ning (se kap. 5) och icke någon håmd eller oåndamåls-

enlig pina? De, som ofversatte den gamla svenska bi-

beln, visste vål att med scheol och hades mente man

dodsriket eller grafven, men de trångde in sin forut an-

Ett Storre Hopp, 2.
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tagna låra i bibeln med att bruka ordet helvete, hvarest

ettdera af dessa orden forekom, och endast på de stållen,

hvar detta icke kunde passa, ofversatte de dem med

"grafven." Når ett och samma ord forekommer på

flera stållen i originalet, borde det återgifvas med ett och

samma ord i svenskan helt igenom, ty hvilken af bibelns

låsare har reda på att " alltid " och " aldrig " (se bihan-

get) ha tanklost ofversatts ifrån ett och samma ord i

grundtexten?

3. Tartarus (grek. Tartaroo), namnet på titaner

nas fångelse, var en mork, ryslig afgrund, som låg strax

Vinå^x hades (se foregående ord); senare blef det be-

nåmningen på hela underjorden.

Når nu vi med " helvete " mena en plats, dit alla

menniskor, som vid d5dstillfållet befinnas vara i ett

syndatillstånd, skola beledsagas efter den yttersta domen,

så inse vi genast oriktigheten af att återgifva ordet

tartaroo med " helvete " på svenska, ty vi låsa på det

enda stalle i skriften (2 Pet. 2: 4), hvar detta ord fore-

kommer, som foljer: " Ty om Gud icke skonade ånglar,

som syndade, utan stortade dem till tartaroo åt morkrets

kedjor for att forvaras till domen, så skola (versen 9)

ock de oråttfårdiga straffas och forvaras ////domens dag."

Således ett forvaringsrum melian doden och domen,

ett mellantillstånd och alldeles olika vart begrepp om ett

helvete. Derfore har man ock i nyare bibelofversått-

ningar återgifvit ordet med " afgrunden."

Hvar de fel, som forekomma i den svenska bibel-

ofversåttningen åro så tydliga som på detta stallet, år det

icke svart att ofvertyga sig derom. Annat forhaller det



— 19 —

sig med det foljande ordet, som icke allenast oriktlgt

ofversatts till " helvete" i vår gamla svenska bibel, utan

i brist på ett passande ord bibehållits sålunda i nåstan

alla nutidens ofversåttningar. Detta ord ar

:

4. Gehenna (grek. géenna, forkortning af hebr. ge-

ben-hinnom, Hinnoms soners dal eller qvidandets soners

dal). Detta ord forekommer i nya testamentet på tolf

stållen {^hades elfva och scheol i det gamla testamentet

sextiofem ganger.)

Når vi nu gå for att soka upptåcka detta ords råttå

och egentliga mening får jag bedja låsaren lågga noga

mårke till foljande sanningar: (a) att lårde mån hafva

granskat de oinspirerade judiska skrifter, som upptaga

ungefår 600 år, nårmast fore och efter Kristi tid for att

finna råtta uttydningen på oxå^X, gehenna; (b) att med

" gehenna " eller " ge-hinnom " menas den dåld utanfor

Jerusalem, der afråttade forbrytares lik och sjelfdoda

djurs kroppar brandes; (c) att denna dåld år omnåmd

på tretton olika stållen i gamla testamentet; (d) att det

på intet stalle, vare sig i gamla testamentet eller i någori-

af de oinspirerade judiska skrifterna, menas detsamma

som helvete. Fem ganger hånvisas man i gamla testa-

mentet till den skona Hinnoms barns dal, som låg strax

utanfor Jerusalems sydvestra vall (Josua 15: 8, bis*; 18:

16, bis; Neh. 11:30); denna dal, som vattnades af bac-

ken Kidron, var utlagd till en behaglig forlustelseplats

med sina småsjoar, fiskdammar, skona lunder och dylikt,.

och hvar stadens fornåmste mån hade byggt sina villor

och sommarpalats; konung Salomos palats låg vid den

* " Bis," d. a. två gång-er.
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sydostra åndan af denna dal, hvar han plågade sitta med

sina många hustrur och frillor och hålla sina musikfester.

Sedermera blef denna dåld mycket besudlad, enår hed-

ningarne hår lato uppbrånna sina barn, ja, till och med

judakonungarne Ahas och Manasse låto hår på platsen

uppbrånna sina soner i Molek afgudadyrkan (se 2

Kron. 28: 3, 33: 6). Detta skedde omkring 700 år fore

Kristi tid. Det var egentligen konung Salomo, som,

for att behaga " de utlåndska qvinnorna," forvandlade

denna skona lustgård till hvad den sedermera blef, ge-

nom att hår underhålla sitt storartade afgudaskrin, i

hvilket egyptiernes och feniciernes grymma och lått-

sinniga ceremonier iakttogos. Jeremia forbannade

platsen (Jer. 19). Den fromme konung Josias (640

—

609 f. Kr.) orenade den, så att ingen skulle sedermera

vilja genom denna eld ofverlåta sina barn till afguden

Molek (2 Kon. 23: 10). Pade återstående fem stål-

iena år det i synnerhet som Gud visar sitt forakt for

denna hedniska styggelse (nåmligen den, att genom eld

uppoffra barnen åt afguden), om hvilken såges, "att

han aldrig budit detsamma, nej, det hade icke ens fallit

honom i hagen (Jer. 7: 31, 32; 19: i— 15; 32: 35) och

det var således infor Gud en styggelse. (e) Att på de

tolf stållen i nya testamentet, hvar ordet forekommer,

det år vår Herre sjelf, som på alla stållen (med undan-

tag af Jak. 3 : 6, en tillfållig omnåmning, som icke har

det ringaste med ordets historia att skaffa) brukar detta

ord, nåmligen på sju ståJlen i Mattei evangelium (5: 22,

29, 30; 10: 28; 18: 9; 23: 15, 33), tre ganger i Marci

evangelium (9: 43—47), en gang i Lukas evangelium
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(i2: 5) och en gang i Jakobs epistel (3: 6), och på in-

tet af dessa stållen såges det vara evigt, och (f ) att ordet

" gehenna " icke år nåmdt en enda gang i de apokry-

fiska bockerna, och når man dertill finner det vara san-

ning att ordet icke forekommer i någon af Pauli epist-

lar, då kan man vara trygg på att det icke finnes någon

evig pina i " gehenna " for en enda menniska, ty Paulus

sager uttryckligen, att han "icke undandragit sig att

forkunna eder allt Guds råd (Apost. 20: 27).

Oriktigheten af att ofversåtta dessa fyra orden

(Scheol, Hades, Tartarus och Gehenna) till ett enda ord

på svenska år, hoppas jag, tydligt for låsaren, enår han

nu sett, hurusom dessa orden hafva olika mening, och

att Gehenna och Hades beteckna två olika platser, samt

att intetdera betecknar " den ort, till hvilken en storre

del af menniskoslågtet (enligt det gångse religiosa fore-

stållningssåttet) skall transporteras efter den yttersta da-

gen for att pinas i oåndlighet," hvilket år vart begrepp

om helvetet; och derfor anse vi det farligt (Upp. 22 : 18)

att intrånga en for Guds ord så fråmmande idé vid ofver-

såttningen af ofvannåmda ord.

I nyare ofversåttningar forekommer icke ordet hel-

vete i gamla testamentet på ett enda stalle, och hvarfore ?

Jo, emedan det icke fans något sådant på den tiden,

eller åtminstone ingen, som skulle dit.

Andra ord finnas åfven, hvars felaktiga ofversått-

ning betydligt okat denna helveteslåras allt for stora an-

hångareantal, och vi gå nu att betrakta desamma.
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KAPITLET III.

OM OLAM, AION OCH DERMED BESLAG-

TADE ORD.

Ordet " aion " i det nya testamentet år en ren of

-

versåttning af det hebreiska ordet " olam," och emedan

dessa orden åro liktydiga, så att hvadhelst såges om det

ena, tillåmpas lika råttmåtigt på det andra, skola vi, om-

vexlande, behandla de två tilisammans.

Olam, * som betyder alder, tidsrymd, verldsålder,

lifstid, eon, m. m., afven det våsende eller den kraft,

som herrskar i en verldsålder, eller ock kårlek dertill,

har ofversatts på icke mindre ån trettiotre olika vis!

Man har fått det att mena " alltid " såvål som " aldrig,"

*'tid" såvål som "evighet" (der ingen tid skall vara

mer, Upp. lo: 6), fått det att mena "fordomdags" så-

vål sorn " nu," " aldrig mer " såvål som " ånnu," och

många andra variationer (se bihanget); så forhaller det

sig åfven med ordet aion ** i nya testamentet, och vi

igenfinna det der på tjugu olika vis; ån år det ofversatt

till ''tid" och ån till " evighet," ån till "aldrig" och

ån till " evigt," på ett stalle (Hebr. 9: 14) till " Heliga"

o. s. v., och slutligen till " alla evigheter " (se bihanget),

om det mojligtvis skulle finnas mer ån en.

Ehuru många lårde tid efter annan bevisat oriktig-

heten af att återge orden olatn^ aion och aionios med
*' evig," " evinnerlig " o. s. v., synas deras skrifter hafva

varit bemångda med så många tekniska uttryck, att all-

* PI. olaniim.

** PI. aiojies.
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manheten haft svart att fatta eller att kunna inse, huru-

vida de argument varit sunda, som brukats till att tydlig-

gora for enhvar att ofversåttningen hårutinnan år fel-

aktig; derfor gores ett forsok att med dessa rader gifva

allmånheten klara och redliga uttryck, som åfven af de

minst begåfvade kunna låtteligen forstås, och skola vi

noja oss med att anfora sådana skriftstållen såsom exem-

pel, af hvilka enhvar med egen jemforelse bor kunna

finna ordens egentliga betydelse.

Man maste då forst lågga på minnet att grekiskan,

på hvilket sprak nya testamentet år skrifvet, icke år så

fattig på ord, som absolut mena oåndlighet, eller be-

teckna evig, evighet o. m. s., att en så vigtig låra, som

den om menniskans slutliga tillstånd i en kommande

verld, skulle behofva bero på ett enda ord (aionios)

hvars betydelse har i århundraden varit i dispyt, och

hvilket på så många stållen i skriften synes beteckna ett

tings egenskap^ snarare ån dess varaktighet\ så forstod

åtminstone Paulus det, " ty de ting, som synas, åro tim-

liga, men de, som icke synas, åro aionios " (2 Kor. 4; 18).

Således menas aionios hår osynliga eller andliga ting.

Så ock, hvar ordet synes innebåra varaktighet, år det

brukat om ting, som långesedan tagit slut (se sid. 25,

26, 30).

Skulle den allmånna helveteslåran vara beskrifven

i bibeln i tydliga ordalag, eller med ord, om hvars bety-

delse man icke kan misstaga sig, då skulle vi finna något

af foljande ord anvåndt till att beteckna pinans oåndlig-

het, nåmligen: ateleytaios^ aperantos^ apaystos^ apeiroSy

aenaos^ athanatos m. fl. dylika, som absolut mena evig,
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oupphorlig, utan anda, aldrig afslutande o. s. v., men

icke ett enda af dessa finnes i skriften, hvar fråga år om

menniskans slutliga belågenhet i en tillkommande verld I

Men, frågar du, kan icke detta sagas åfven om det

eviga lifvet? Nej! ty det eviga lifvet år en skank ifrån

den oåndligt barmhertige och nådefulle Guden (Rom.

6: 23), om hvilken David sjunger i Ps. 145: 14, 15:

" Herren stodjer alla^ som falla, och uppreser alla ned-

bojda; ^//ai* ogon vånta efter Dig, och Du gifver dem

deras spis i råttan tid." Och vi kunna varatrygga (gide

versen) på, att "Herren år god emot alla och forbar-

mar sig ofver alla sina verk." Lifvet år sålunda af

Gud, men pinan ådrager man sig sjelf. Lifvet år af den

Allsmåktige, men pinan år af de vanmåktige! Ja, mina

vånner, "såsom alla do i Adam, så skola ock alla i

Kristus goras lefvande." En annan omståndighet år den,

att det såges icke om pinan att den aldrig skall upphora

(undantagandes med de orden aion, aionios, som vi alla-

redan sett icke kunna mena "for evigt"), men om de

lycksalige såges det (Luk. 20: 36): "De kunna icke

mera do," och åter, " han skall lefva, om han ån dor "

(Joh. 11: 25). Mangen kunde kanhånda draga den

slutsatsen att straffet år oåndligt, från Marci ev. 9:43

—

48, der det heter: " Der deras mask icke dor, och elden

icke utslåckes;" men de, som kritiskt ransaka skrifterna,

vilja finna, forst och fråmst, att Jesus hår i liknelsen

hemtar orden ur Esaias (>6\ 24, hvar det helt och hållet

talas om jordiska och tillfålliga foljder, och icke har nå-

got med det tillkommande lifvet att skaffa; derjemte

skola de ock finna, att på det forstnåmda stallet (Marci
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9:43—4^) det ord, som ar ofversatt till " helvete," ar

gehenna (se kap. 2), eller den dal utanfor Jerusalem,

hvilken var full af mask, som fodde sig på de forrutt-

nade åmnen, som oupphorligen ditfordes från staden,

och hvar en ståndig eller " outslåcklig " eld (i detta ords

begrånsade mening) underholls (se kap. 4), så att haraf

har man intet stod for den alldeles otroliga laran.

Sedermera skola vi finna flerfaldiga bevis på att or-

den ^/(^//^ och ^/^»/^ icke kunna mena "for evigt;" leta

upp t. ex. 2 Moseb. 12: 24, hvar det handlar om att be-

stryka dorrtråden af husen for att undslippa forderfva«

rens plåga: ''derfore hall denna seden for dig och dina

barn till evig (grundt, olam) tid;" en ceremoni, som tog

slut århundraden tillbaka, och idén om dess oandlighet

ligger endast i ofversåttningen.

I bibelkommissionens nya ofversåttning erkannes

att ifrågavarande ord icke menar " evig," med att på

detta stalle ofversatta det till " all framtid," hvilket år

endast den senare delen af " olam," som betecknar en

(hel) alder; men vi finna den forrå delen af "olam" i

Josua 24: 2, der ordet år ofversatt till "forntiden."

Men vi återgå till den allmånt antagna gamla of-

versåttningen for att fortsåtta med våra bevis. Slå upp

2 Moseb. 29 : 9 och lås : " Och begjorda både Aaron och

dem (sonerne) med bålten, och bind hufvorna på dem,

att de skola hafva presterskapet tiil ett evigt sått "
(
jem-

for 2 Moseb. 40: 15; 3 Moseb. 3: 17; 4 Moseb. 18: 8,

19). Likaså om Kalebs besittning af Kanaans land

(Josua 14: 9). Hvarken Kaleb eller hans soner åro i

besittning af Kanaans land i dag; c^nnu mindre komma
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de att besitta det " till evig tid." Det ar icke nog med

att ordet evig år en oriktig ofversåttning af olam^ utan

hela uttrycket " evig tid " år obibliskt, ty med detta ut-

tryck såtter man en osanning i den ångelns mun, som

Johannes såg " stå på hafvet och på jorden, upplyfte sin

hånd emot himmelen och svor vid den, som lefver i ål-

drars åldrar,,, ... att ingen tid skall vara mer." (Upp.

10:5,6.)

Samma orimlighet forefinnes åfven på foljande stål-

len: Om Salomos tempel (i Kon. 8: 12, 13); om en

•slafs tid (5 Moseb. 15: 17; Job 40: 23); om elden på al-

taret (3 Moseb. 6: 13); om Naamans spitelska (2 Kon.

5: 27). Dessutom se vi ju att dessa uttryck åro endast

sinnebilder (Es. 34). Och vidare se vi, att detvarsprå-

kets egendomlighet att bruka ordet olam på sått som

:skedt, enår i 5 Moseb. 23: 3, 6, år ordet olam satt i jem-

bredd med " tionde led," och, fastån det såges i sjette

versen: " Du skall dem hvarken godt eller åra bevisa i

alla dina lifsdagar evinnerligen," så finna vi likvål en

profetia om ro och fred for just dessa folken (de Ammo-
niter och Moabiter) i Jeremia 48: 47; 49: 6). Deraf

låra vi, att olam brukades ofta i begrånsad mening.

Detta ords begagnande vid olika sammansåttningar

år ytterligare bevis på ordets oriktiga ofversåttning. Ett

af de fornåmsta af dessa sammansatta ord år Leolam

va-ed ("intill åldern och derefter," eller " for all tid och

bortom "), som forekommer på icke mindre ån sjutton

olika stållen, t. ex: " Men jag år såsom ett gront oliv-

tråd uti Guds hus
;

jag fortrostar på Guds nåd " for all

tid och bortom.' " (Ps. 52: 10). (For en lista af dessa
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sjutton stållen, se bihanget.) Detta uttryck år i "Septua-

ginta " ofversatt till " ep aiona kai epi^^ så ock i ''Vul-

gata " till " in sæculum et ulU-a^'^ men på svenska har

icke ånnu någon noggrann ofversåttning foretagits. Bi-

behåller man nu "evigt" såsom ofversåttning af ''olam,"

så skulle detta uttryck lyda så hår: " for evigt och der-

efter," hvilket ju år alldeles meningslost; ty om det fin-

nes något bortom evigheten, då blir evigt icke evigt.

Jag har nu gifvit låsaren både många och ovedersåg-

liga bevis på att eviga pinolårans anhångare icke kunna

finna något stod for sin låra från de^ord i skriften, som

ofversatts till " evig," " evighet " och " evinnerliga" m.

m. sådant.

Med " evighet " mena vi " en rymd, som stråcker

sig ifrån det oåndligt forflutna till det oåndligt kom-

mande," och att bruka detta ord i ren ofversåttning från

" olam " * och " aion " ** år alldeles oforsvarligt, enår

dessa ord ofta forekomma i flertal, såsom t. ex. i Gal. i

:

5; Filip. 4: 20; Upp. 14: II och många flera stållen.

Hvad mening kan det vara i sådana uttryck som " ifrån

evighet till evighet" (Gal. i : 5 m. fl. stållen) i bibel-

kommissionens ofversåttning? Om en evighet icke be-

tecknar "oåndlighet," så beteckna två eller två tusen

" evigheter " det mycket mindre. Om de, som ofver-

satte bibeln på svenska, hade foljt vår Frålsares exem-

pel och endast gjort en transliteration *** på de stållen,

* Pl-j olamim.

** PI. aiones.

*** Transliteration år att ofverflytta någ-ot ord ifrån ett sprak till ett an«

nat och stafva det med bokståfver, som tiUhora det sprak, hvartill det blifvit

ofverflyttadt.
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hvar ord forekomma i originalet, hvilka icke hafva nå-

got motsvarande på svenska, då hade de i sanning gjort

en storre vålgerning; ty når Jesus i liknelsen (Marci 9:

43—47 m. fi. stållen) talar om " Gebenhinnom " (som

dalen hette på hebreiska), så ofversåtter han det icke,

utan hellre ån att återgifva det med något ord, som icke

har alideles samma mening, och af fruktan for att, om
Han så gjorde, det tillåfventyrs kunde blifva missfor-

stått, tar han och forgrekiskar detsamma och kallar det

" Gehenna". I det att jag sager: "de hade då gjort ån

storre vålgerning," år det min mening att gifva dem he-

der for det goda, som de verkligen utråttade, den vål-

gerning, de gjorde genom att gifva oss bibeln på ett

klingande svenskt sprak, hvars klang ånnu ej af senare

bibelofversåttare ofvertråffats

!

Nutidens lårde hafva insett nodvåndigheten af att

infora icke allenast ordet " scheol " ifrån hebreiskan till

svenskan samt " hades " och " gehenna " ifrån greki-

skan, utan har ersatt en lange kånd brist med att ofver-

fora åfven orden " aion," " aionios " och " aiones " till

svenskan, och man finner dem nu i flera svenska ord-

bocker och konversationslexika, der de behdrigen staf-

vas " eon," " eonisk " och " eoner," af hvilka det sist-

nåmda år pluralen.

" Eon " betyder således "alder" (for en fullstån-

digare forklaring, se borjan af detta kapitel) och

" eonisk " " åldern tillhorig " samt " eoner " " åldrar."



— 29—

KAPITLET IV.

OM DEN MASK, SOM EJ DOR, OCH DEN ELD,

SOM EJ UTSLÅCKES.

" Och om din hånd ar dig till forforelse, så hugg

henne af; så ock med din fot, eller med ditt oga, om nå-

gotdera år dig till forforelse, gor dig af med detsamma;

det år dig båttre att ingå i Guds rike lemlytt, ån att hela

kroppen kastas i gehenna^ till den outslåckliga elden,

der deras mask icke dor och elden icke utslåckes."

Marci 9: 43—48. Såsom jag forut (kap. 3) nåmt, voro

dessa Herrans ord hemtade ur Esaias 66\ 24, hvar det

talas endast om jordiska och naturliga foljder; så ock

hår. Når Gud hade skapat verlden, såg han på allt,

som han gjort, och si, det var ganska godt. ( i Moseb.

i: 31). Men når menniskorna begingo synd, och syn-

den sedermera spreds ofver hela jorden, drogs Gud af

forbarmande att sånda menniskan en hjelp —- sin egen

Son — om hvilken lyckliga tilldragelse vi låsa i Guds

ord. Och huru om denne Jesus var om de sina, låra vi

af vår text, som utgor åmnet for betraktande i detta ka-

pitel. " Ty hvilken som gifver eder att dricka en bå-

gare vatten i mitt namn, derfore att I horen Kristus till,

sannerligen sager jag eder: han skall icke gå miste om

sin Ion; och hvilken som forfor en enda af dessa små,

som tro på mig, honom år det båttre, att en qvarnsten

låg-ges om hans hals och han kastas i hafvet" (Marci 9:

41, 42). Meningen år den, att den, som forfor en an-

nan, år ett hinder for frålsningsverket, och det vore

battre att han icke finge fortsåtta att draga andra med
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sig på den breda vågen. Men denna skarpa nåpst har

endasl tillåmpning på kroppen, och hår år icke ett enda

ord om sjålens fortappelse (jemfor Luk. 9: 56); ty sjå-

len hindras icke ifrån att nå sitt mål genom kroppens

kastande i hafvet. Så ock, om dina lemmar åro dig till

forforelse, skilj dem ifrån dig, ty det år båttre att lefva

i fromhet, — ville Han saga,— och forsaka ett och an-

nat jordiskt ting, ån pågå i synd till dess att hela krop-

fen måtte kastas \ gehenna (qvidandets dal, se kap. 2),

" till den outslåckliga elden, der deras mask icke dor och

elden icke utslåckes."

Eftersom detta stallet i skriften år ett af de s. k.

"starka bevisen" for den eviga pinolåran, skola vi låta

" skrift tolka skrift " for att med andra skriftstållens

hjelp soka uppdaga råtta meningen och foljadensamma.

Vi åro alla ense om, att den eld, hvarom forst och

fråmst år fråga (elden, som ståndigt underholls i ge-

henna, d. å. i Hinnoms dal), år långesedan utslocknad.

Om du åndå tror, att hår år f 1 åga om en outslåcklig eld,

så år det nodvåndigt att granska skriften for att blifva

bekant med dess språkbruk, och blifva forvissad om, att

skriften ofta brukar uttryck, som man endast får taga

i begrånsad mening; så t. ex. 3 Moseb. 6: 13, 13: "El-

den på altaret skall brinna och aldrig utslåckas "
. . . .

" Alitid skall elden brinna på altaret och aldrig utslåc-

kas." Josephus, den judiske historieskrifvaren, kallar

åfven denna eld, som underholls på brånnofferaltaret,

" outslåcklig," fastån den var allaredan slåckt når han

skref detta om densamma. Och, emedan den icke ånnu

brinner, hvarken i Hinnoms dal eller på brånnofferalta-



— si-

ret, så forstå vi, att med " outslåcklig " menas outslåck-

lig under den tid, som den år tillståld att brinna, men

icke for evigt. Sammalunda forhaller det sig ock med

det Stora " svalget " (Luk. 16: 26), som var befåstadt i

dodsriket (hades) emellan goda och onda menniskors

andar, ofver hvilket ingen kunde komma från någon-

dera sidan; men detta svalg kan icke vara for evigt be-

fast, ty vi låsa i Uppenbarelseboken (20: 14) att " doden

och dodsriket (d. å. hades
\
gehenna år icke nåmdt på

ett enda stalle i Uppenbarelseboken) blefvo kastade i

den brinnande sjon," och det var efter "hades" hade

gifvit upp sina doda, och deraf kunna vi fatta, att "hades'^

icke år ett evigt rike.

Utaf detta uttryck: " der deras mask icke dor, och

elden icke utslåckes," hafva några sannerligen forsvars-

løst tillegnat sig stod for låran om ett evigt straff, och

de, som hysa dessa obegripliga idéer, åro så såkra på att

med eld hår menas naturlig eld, någonting, som verkli«

gen brinner, d. å. "den naturligen verkande process,

hvilken, i och med detsamma som den frambringar Ijus

och varme från brinnande kroppar, åstadkommer ock

deras upplosning," detta år hvad som menas med eld*

Andra, återigen, tånka sig en kommande verld full med

eld och svafvel, men tro att elden hår forlorar en af sina

egenskaper, nåmligen att upplosa de brinnande varel-

serna, " den brånner allt, men ingenting fortår;" men

de, som så tånka, hafva att låra sig, att når eld forlorar

en af sina egenskaper, år den icke långre eld^ ej heller

något annat, ånnu kåndt, element.

Men hvarfor icke också tånka sig en kommande
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verld full med mask? Det talas ju i liknelsen om mask

lika mycket som om eld. Om vi erinra oss, hvad som

menas med mask, nåmligen " små djur, som antingen

kråla sig fram med magen eller ock med små korta fot-

ter," så skola vi snart se, hvarfor man våmjes vid att

tanka sig en verld full med mask. Och hårutinnan

marka vi allt for val huru lått menniskan har for att

bruka sådana uttryck (eller del af uttryck), som skola

kunna understodja hennes forut fattade låra,

Orimligheten af att bruka orden '*der deras mask

icke dor, och elden icke slackes " till stod for den for

Guds barn så forhatliga laran om eviga qval for den

Stora mångden, vill, vid aldrig så liten eftertanke, blifva

klar for hvar och en; ty antingen mente vår Fralsare,

når han talar om masken och elden, de verklige ma-

skarne och den naturliga elden, som ståndigt underholls

i Hinnoms dal, om hvilka han vid detta tillfålle egentli-

gen talar, eller ock någonting likartadt, någon andlig

disciplin, andlig aga, någonting, som i andeverlden skall

åstadkomma hvad verklig mask och verklig eld gora i

den naturliga verlden.

Låtom oss gå ut i verlden for att fråga efter, for att få

reda på, hvad elden och masken egentligen hafva att for-

råtta, så skola vi finna, att maskarnes forråttning år att

hindra forruttnelse (fastån det synes som om de till-

skyndade densamma), de foda sig på de skadliga tingen,

som annars skulle blifva smittosamma; de suga i sig det

som haller på att ruttna, och forvandla detsamma i sin

egen lefvande och helsosamma organism. Elden, åter-

igen, fortår den doda och skadliga materien och lemnar
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blott askan qvar (som många påstå vara basta godseln

for en ny skord), forvandlande aliting annat till hogre,

men osynliga kroppar. Att bortfora de saker från jor-

den, som åro skadliga, smittosamma eller annars odug-

liga, och forvandla dem till friska och helsosamma krop-

par ar således både eldens och maskarnes funktioner i

den naturliga verlden.

Hvad kan då dessas moraliska analog vara annat an

en sjålars luttring i en kommande verld, hvar de komma

under en disciplin så strång, så genomtrangande, att den

skall frånskilja och forstora allt, som ar skåmdt och for-

derfvande, gora det skadliga oskadligt och utveckla

verkligt lif från sjelfva dodens svalg. Och detta år en

process, som alla komma att undergå, " ty hvar och en

maste saltas med eld." Marci 9: 49.

KAPITLET V.

OM STRAFFETS ORSAK OCH VERKAN.
En ordagrann ofversåttning af Mat. 25: 46 lyder

«om foljer: " Och dessa skola gå bort till eonisk * aga,

men de råttfårdiga till eoniskt * lif."

Ordet i grundtexten som hår år ofversatt till aga,

ar kolasis^ och det, som ofversatts till eonisk, år aiomos;

dessa två ord åro de, som spela hufvudrolerna i låran om

den eviga pinan, och att så år forhållandet år i sanning

mårkvårdigt. Vi hafva allaredan gjort oss forvissade

om hvad ordet aionios menar (se kap. i och 3), och nu

Iterstår att låra oss allt hvad vi kunna om ordet kolasis.

* Åldern tillhSrig-, eller, forordnad under evangelie-åldern.

Ett Starre Hopp. 3
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som oriktigt blifvit ofversatt till '' pina " i den gamla

bibeln.

Det grekiska uttrycket " kolasis " kommer af ko-

lazo^ som betyder kringskåra, stympa, afhugga, qvista

(t. ex. tråd), så ock nåpsa, tillråttavisa, håmma, tygla,

forebrå och hålla tillbaka; af dessa många ord skall lå-

saren lått kunna finna hvad "kolasis" egentligen in-

nebår.

Ett annat grekiskt ord, som ofversatts till pina m,

m., år '^timorio," som forekommer på två stållen (Ap.

Ger. 22: 5; 26: 11), och ett deraf hårledt ord "timoria"

(Heb. 10: 29), men detta ord får alls icke forvexlas med
" kolazO," ty emellan dem år lika stor åtskilnad som mel-

lan det goda och det onda, enår det senare betecknar

Herrens aga och det forrå har endast afseende på

(oomvånda) menniskors håmd (se hur Paulus brukar

ordet, Ap. Ger. 26: 11). Den store grekiske filosofen

Aristoteles (fodd 384, dod 322 f. Kr.), hvilken i intel-

lektuelt hånseende var en mycket mårkvårdig man, har

vid utlåggningen af "kolazo" och "timorio" gifvit oss

dessa ordens mening sålunda: "kolazo" utmårker en

tuktan till den tuktades forbåttring, medan "timorio'^

betecknar håmd, pina.

Ordet " aga " på svenska har foljaktligen samma

mening som grekiska uttrycket " kolasis," och i likhet

med detsamma brukas åfven aga om tråd; och hvad

hafva vi då att låra af detta ords bruk i vår text (Mat.

25: 46) eller hvarfor agar man tråd? Jo, man kring--

skår, stympar eller afhugger ju de dode eller doende

grenarne, på det att trådet skall befrias från desamme
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och derigenom kunna bara mera och battre frukt. " O
hvilket djup af rikedom, visdom och kunskap hos Gud!

Huru outgrundliga aro icke hans domar, och huru out-

ransakliga hans vagar!" (Rom. ii : 33.) Men hela sat-

sen Mat. 25: 31—46 ar om hedningarnes dom, om hvil-

ken Hesekiel profeterar i det trettiofjerde kapitlet. Det

var icke en dom ofver de dode, utan de lefvande. Hår

var icke fråga om de hade lefvat i tron på sin Frålsare,

och så dott i ett nådens tillstånd, icke heller om de hade

forkastat den Helige Åndes verkningar, och så afsomnat

i ett syndatillstånd. Nej, hår var ett samlande af de

olika hedniska nationerna (enligt Keil, Olshausen och

Greswell m. fl.) till att stå till svars for sina handlingar:

'* Infor Honom skola forsamlas alla folkslag (grek. " pas

ethnos," alla nationer, icke hvarje person), och han skall

skilja dem åt, den ene (nationen) ifrån de andre, såsom

en herde skiljer faren ifrån (eriphos) " kiden," och faren

skall han stålla på sin hogra (den basta) sida, och (eri-

phon) "killingarne" på den venstra (nåst den basta),

Och hvad var orsaken till detta folkslagens framkallande

till beloning och till aga vid Kristi infinnande ? Jo, af

den orsak att den ene nationen beviste Guds folk vål-

gerningar, de hade sett till den hungrige, den torstige,

den husville, den nakne och den annars nodstålde, me-

dan den andre hade uraktlåtit allt detta.

De, som gjort de goda gerningarne blefvo nu del-

aktiga af det lif, som bjods under evangelie-åldern, de

skulle blifva Guds barn (Joh. 17: 3). Och detta veder-

fors hedningarne, icke så mycket for dessa vålgernin-

gars skuli, som så mycket mer for Israels otros skull for
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att våcka dem tlll ifver (Rom. ii: ii). De, återigen,

som uraktlåtit att bevisa dessa barmhertighets vålger-

ningar, skola då lida evangelie-ålderns aga, som Herren

vill att de skola underkasta sig, och af hviken alla maste

forst goras delaktige, innan de kunna erfara någon sin-

nesandring, " ty Gud agar hvar och en son, som han

upptager." Det var således en del hedningar, enligt

denna liknelse, som icke voro beråttigade till det Hfvet,

som år i Guds Son. '' Alltså finnes ock i denna tiden en

qvarlefva (både af judar och hedningar) enligt utkorel-

sen af nåd" (Rom. ii: 5); efter evangelium åro de fi-

ender for Israels skull ; men detta egendomsfolk blifver

icke frålst forrån alla hedningar inkommit — "ty for-

hårdelse har endels tråffat Israel till dess hedningarnes

fullhet har ingått, och så skall hcla Israel varda frålst."

" Ty om deras forkastelse år verldens forsoning, hvad

skall då deras upptagande blifva annat ån lif ifrån de

doda?" Så skrifver Paulus, hedningarnes apostel, och

emedan han icke vill att vi skola vara okunnige om

denna hemlighet, skola vi låsa Romarebrefvets elfte ka-

pitel, och skola aldrig mera tånka oss någon oråttfårdig-

liet hos Gud, utan skola då skatta dem lyckliga, som

Herren har nog omsorg om till att tillråttavisa. (Job.

5: 17; Ps. 94: 12.)

Jesus Kristus, verldens Frålsare, synes ursprungli-

gen hafva varit sand endast till de borttappade faren af Is-

raels hus (Mat. 15: 24); han bjod åfven sina tolf apost-

lar att icke gå bort på hedningarnes våg, utan " gån

hellre till de forlorade faren af Israels hus" (Mat. 10:

5, 6). Men Paulus blef i sinom tid sand till hednin-
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garne och bar till dem det glada budskapet om deras

frålsning och såttet hvarpå detta skulle gå till våga, och

huru Gud ville bete sig mot dem som mot sina akta so-

ner (judafolket), sågande: "Min son, forakta icke Her-

rens tuktan, och gif dig icke heller ofver, då du bestraf-

fas af honom, ty den Herren ålskar, den agar han, och

han gisslar hvar och en son, som han upptager." (Heb,

12:5, 6.)

Vi hafva nu återstålt råtta meningen af uttrycket

aionian kolasis och i och med detsamma funnit liknel-

sens uttydelse, samt att det forhaller sig på samma

princip med Herrens aga som med foråldrars till sina

barn. "Vi hade våra kottsliga fader, som agade oss,

och for dem hade vi forsyn, skola vi då icke mycket

mera vara andarnes fader underdanige, att vi må lefva?

Ty de forrå agade oss i några få dagar efter som dem

godt syntes, men denne till det som ar nyttigt^ på det

att vi må få del af hans helighet." (Heb. 12:9, 10.)

Detta år orsaken till Herrens aga, icke att vi måtte få

eviga qval eller en evig pina af den fasligaste intensitet,

scm mangen med synnerlig sjelfbelåtenhet vill tolka det

till, utan " att vi måtte få del af hans helighet." Detta

år ju någonting helt annat ån den teori, som många hål-

lit, och som i århundraden af hårdhjårtade teologer of-

verhopats folken, tvart emot Guds Ijus; och som har

gifvit oss anledning att utropa: "De hafva tagit bort

min Herre, och vi veta icke hvar de hafva lagt honom."

(Joh. 20: 13.)

Når vi nu icke finna, hvarken i skriften eller annor-

stådes, några bevis på att menniskans lott blifver ofor-
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ånderligen besegiad vid dodstillfallet, kunna vi tryggt

skaka af oss denna grufliga inbillningens afskyvårda

mara och tacka Gud for att de menniskor åro så få, som

utaf hjårtat kunna lara att Motståndaren kommer att

fora de flesta menniskor till ett pinorum, hvar de skola

pinas i evighet. En sådan lara maste i sanning verka

hjårtesorg hos alla råttankande menniskor; ty hjartat

blir sorgset och sjuknar vid blotta tanken derpå, och det

var endast genom allmån okunnighet och falsk teologi,

som det var mojligt for någon att intrånga en sådan lara

bland de olika samhallsklasserna, en lara, som så gnager

sig in på sjelfva hjartrotterna af både sjals- och kropps-

krafter.

De, som tagit i betraktande den skada och den

orått Guds rike lidit i så många verldsåldrar af dess pre-

ster och s. k. skriftlårde, undra alls icke på, att nutidens

ådla och godhjartade personer stråfya med sådan ifver

emot den mest fasavåckande af alla dogmer, med hvilka

menniskor sokt att forvrånga den gudomliga styrelsens

rattfårdighet och fordunkla den gudomliga kårlekens

hårlighet. Många hafva i åratal vittnat emot den eviga

pinolåran, såsom varande icke allenast hemsk och afsky-

våckande i sig sjelf , utan afven grundligen vanhedrande

for Guds karlek och rattfårdighet; men vi hafva varit så-

som "en ropandes rost i oknen" emot de grymma lårare,

som i all sin eklesiastiska hoghet sokt gora vår himmel-

ske Fader till en tyrannisk vredens och håmdens Gud,

som ofverlåtei storsta delen af folken åt Motståndaren

till att pinas. Vi bora icke trottna på att gå till skriften

for att af henne lara huru vi skola forhålla oss med af-
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seende på ifrågavarande låra, låtom oss gå till hednin-

garnes apostel— eftersom han sager sig hafva forkunnat

oss hela Guds rådslut (se kap. 2) — och skola då be-

trakta de stållen, hvar han talar om sådana åmnen, hvari

han ovilkorligen skulle namna om evig pina for de orått-

fårdige, om så vore Guds vilja, enår han talar om ettlif,

som vi veta vara evigt (Luk. 20: 35) for de råttfårdige.

Så finna vi t. ex. i Rom. 2: 7, 8: " nåmligen eoniskt*

lif åt dem, som med tålamod i god gerning soka hårlig-

het och ara och oforgånglighet; men ofver dem, som

åro partisinnade och icke lyda sanningen, utan oråttfår-

digheten, komma vrede och fortornelse" (icke evig

pina); så ock i 5 kap. 21 versen: " på det att, liksom

synden herskat medelst doden (icke evig pina), så skulle

ock nåden herska genom råttfårdighet till eoniskt* lif

genom Jesus Kristus, vår Herre." Och i 6 kap. 23 ver-

sen: "Ty syndens Ion år doden (icke evig pina), men

Guds gåfva år ett eoniskt * lif." Jemfor åfven Gal.

5: 21, 6: 8; Filipp. 3: 18, 19. På dessa stållen år fråga

om evigt lif, men icke ett ord om evig pina i " allt Guds

råd." Icke lonar det modan heller att tro, att det var

endast ett tillfålligt utelemnande å Pauli sida af låran

om en evig pina for den stora mångden. Nej, mina vån-

ner, skriften var icke skrifven på måfå, utan hade Paulus

varit uppfostrad i denna låra, hade vi allt haft den i

ofvannåmda skriftstållen på det eftertryckligaste be-

skrifven.

* Evangelie-åldern tillhSrig. Se bOrjan af detta kapitel.
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KAPITLET" VI.

OM DEN EVIGA PiNOLARANS BETÅNKLIGA

FOLJDER.

Vi hafva på foregående sidor (sid. 9, 14) sett, att

med den allmånna låran menas det omdomet, " att, om

en menniska dor medan hon ar i sitt syndatillstånd, vid

hvad alder som helst och under hvilka ofordelaktiga om-

standigheter det an må vara, blifver hennes lott vid

dodstilltållet oforånderligen beseglad, och, emedan hon

icke hår kunnat tro på sin Herre och Frålsare, hon då

blir hopplost ofverlemnad till att få del af en aldrig upp-

horande dodskamp, midt uti alla mojliga plågor, de for-

skråckligaste, som inbillningskraften kunnat upptånka;

så att når vi tånka på dessa menniskors tillstånd i en

kommande verld, vi då må forestålla oss " ett stort fån-

gelse, hvari oråkneliga menniskosjålar vrida sig i vårk

och vånda for evigt, plågandes i en eld, som aldrig skall

upphora."

Man behofyer blott genomogna den lektyr, som år-

ligen utkommer, skåda de bilder, som framstållas for en

hvar i de många s. k. religiosa bocker for att blifva for-

vissad om, att detta år verkligen kristenhetens allmånt

antagna tro och låra.

Men vi kunna icke annat an tånka att menniskornas

hjårtan åro mycket ommare ån deras lårosatser, och det

år endast når menniskan dofvar de tankar, som rora sig

i hennes inre, och når hon ser bort ifrån Gud, forringar

Kristi frålsningsverk samt glommer bort att Gud år kår-

leken som det år mojligt att tillskapa en så gråslig låra,,
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som den ofvan beskrifna, och nar den så utgår som en

bitter dunst från de låga och kårlekslosa begreppens for-

giftade småltdegel, år det som vi se den i all sin odråg-^

liga hemskhet; men den onda beredvillighet, med hviU

ken somliga gladligen antaga att de lefva midt ibland

milliontals menniskor, som åro domda till oupphorliga

qval på en plats, som brinner med eld och svafvel, år

nog till att gifva afsmak for all slags religion, som år

gångse i våra dagar. Att saga att menniskosjålen år

ododlig, men att Gud endast hår i tiden utofvar sitt in-

flytande på densamme, år ju att tillstå att Guds kårlek,.

som år i Jesus Kristus, år den enda kraft i verlden, sonn

doden kan helt och hållet forlama, och det antagandet^.

att den gudomliga kårleken icke fortsåtter åfven efter

menniskornas lekamliga dod att vinna sjålar, utan att do-

den for evigt forlamar densamme, år ju att strida mot

hela bibelns innehåll ; enår Kristus år den starkare, och

han kom " icke till att forderfva sjålar, utan for att

frålsa dem" (Luk. 9: 56), och hvad betråffar dodens hall

på menniskans sjal, skall den snart slåppa taget, ty den

skall tillintetgoras, som hade doden i sitt våld, det år

djefvulen (Heb. 2: 14); sammalunda ock doden, såsom

varande den sista fienden, skall tillintetgoras (i Kor. 15::

26). Når nu djefvulen tillintetgjorts och doden forlo-

rat sitt sista styng, då år " allt fullkomnadt."

Den allmånna låran kan i sanning icke långre hysasr

af någon menniska sedan hon en gang har blifvit upp-

lyst och smakat den himmelska gåfvan och blifvit del^

aktig af den Helige Ånde, och gjorts forvissad om, att

Gud år en Fader ofver allt det, som heter fader, i him-
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melen eller på jorden." Ty att hålla denna låra ar att

drifva gåck med Guds ord och gora Honom osannfar-

dig, som sager: " Skulle val en qvinna forgåta sitt di-

barn, så att hon icke forbarmade sig ofver sitt lifs son ?

Ja, om an hon forgåte honom, skall jag icke forgata

dig" (Es. 49: 15). Ån vidare, den sanker menniskan

i det djupaste obarmhertighetstillstånd, ja, det har gått

så langt med dem, som hålla denna låra, att de icke ens

kunnat umgås med dem af sina medarfvingar, som hysa

andra åsigter, hvilka, rorde af medlidande, bedja dem

tanka ådlare ting om Gud ; som ålska sin Gud — icke

for det att man haller honom såsom "en stark håmnare,"

som kommer att håmnas på dem, som man hår icke kan

komma ofverens med, — utan for det att Han år ålsk-

vård; for det att Han uppehåller, beskårmar och f5rsor-

jer folken; och for det att Han år så god emot alla och

forbarmar sig ofver allt sitt verk. Vi fornimma en be-

tydlig skilnad i sinnelag emellan bibelns representanter

A ena sidan och den eviga pinolårans advokater å den

andra; lås lutherska kyrkans eller metodistkyrkans

skrifter, lås Jonathan Edw^ards, lås Spurgeons eller ock

Moodys predikningar; for att icke gora obehoflig an-

stot, och af barmhertighet till dem, vill jag icke ned-

svårta denna sida med citater från deras skrifter, utan

skall endast påpeka den kontrast, som man varseblifver

melian ifrågavarande skrifter och bibeln; se t. ex. 2

Moseb. 32: 31, 32: "Och Mose gick åter till Herren och

sade: Ack, detta folk har begått en stor synd, når de

hafva gjort åt sig en gud af guld; men forlåt dem nu

deras synd! I annat fall stryk zit mig ur din bok^ som
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du har skrifvity Detta var att " ålska sin nasta såsom

sig sjelf," och denna handling utvisade ett rått kristligt

sinnelag. Detsamma finna vi ock hos Paulus, der han

sager: '' y^^g" onskade att jag sjelf vore åsidosatt ifrån

Kristus for mina broders skuli^ som åro mina anfor-

vandter efter kottet^'^ (Rom. 9:3), eller, når hans folje-

slagare hade ofvergifvit honom vid ett tillfålle då han

bast behofde deras hjelp, ^^Må det icke tillråknas detn*^

^2 Tim. 4: 16). Och hvad sager Måstaren sjelf? " Fa-

der forlåt dem, ty de veta icke hvad de gora" (Luk, 23:

34), Detta år vår Frålsares egna ord och var sagdt om
de stdrsta brottslingar, som någonsin lefvat. Hår år

icke ett enda ord om evig pina, icke så mycket som en

vink om den mask, som icke dor, eller om en outslåck-

lig eld for de grofsta brottslingar en gang. Det var icke

att Gud uti sitt eviga råd beslutat, " att han vill forhårda,

forkasta och i evig fordommeise stortå dem, som genom

ordet åro (blifva) kallade, men forkasta det och stå emot

den Helige Ånde, hvilken genom ordet vill vara kraftig

och verkande i dem, och således framhårda uti sin hård-

nackenhet" (Concordia Pia, sid. 626), utan ett "Fader

forlåt dem, ty de veta icke hvad de gora." Eviga pino-

låran var således okånd for Moses, okånd for apostelen

Paulus och okånd for vår Frålsare sjelf. Dessa Guds

menniskor låra oss i stallet att bortlågga all obarmher-

tighet, all idiopati och ofva barmhertighet, ofva sympati

mot alla menniskor, och då skall tron på en evig pina

for " den stora mångden " snart forsvinna. Då skola vi

icke kunna tro annat ån att den kårlek, som ledde Fadren

att återlosa verlden, och det på en så oåndlig bekostnad,



— 44 —

skall pågå att verka på menniskors sjalar, så lange det

finnes något af synden åstadkommet lidande, som kan^

nå den gudomliga medlidsamheten eller utofva sitt Ijuf-

liga inflytande på desamme, så lange det ånnu finnes nå-

gon forlorad son eller dotter, som åro borta från faders-

huset.

År nu detta Guds sinnelag emot den fallna verlden

och år det så att *' Han vill ingen syndares dod/' och

vill Gud "att alla menniskor skola blifva frålsta och

komma till sanningens kunskap " (i Tim. 2:3), då år

det dåraktigt att påstå att den Allsmåktige icke formår

stålla det som Han vill.

Och nu, medan vi nodgats trånga oss ut ur denna

låras morka moln, se vi med en rysning tillbaka och

fråga oss sjelfve, huru det kunde vara mojligt for kristne

att tro detta, huru man kunnat beskrifva sådana hemsk-

heter till Kristi regeringssystem. Han, som på Golgata.

gifvit oss Sin kårleks fulla matt? Huru kunde det nå-^

gonsin ha predikats såsom ett grunddrag af rikets evan-

gelium till menskligheten? Men, mark noga, vi slippa

icke undan med dessa två frågor; bakom dessa stota vi

på en annan, langt morkare fråga, nåmligen: Når nu

den kristna verlden har trott denna låra fullt och fast i

så många verldsåldrar, år det då att undra på att kristen-

heten år så foga lik Guds rike? Med aldrig så liten

kånnedom om den alimånna lårans betydelse, undra vi

icke på, att dess anhångare åro så foga like Guds barn-

Ty en af de forstå, såvål som hiskeligaste foljderoa af

denna låras anammande år, att en person då forlorat det

innerliga af den kårlek, som annars binder foråldrar,.
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TTiaka, barn och vånner, så att han kan, eller, råttare,

tror att han kan saga, utan att det kommer honom nå-

got vid: "Jag vet att min mor icke ctV frålst," eller "jag

vet att min far ar i helvete," och dylikt om dem man

har hållit dyre och kåre, om de icke anammat vår Frål-

sare hår i tiden, och sådana ting åro i sanning att be-

klaga. Det hofves alla kristne, d. å. alla, som dela

Xristi bojelse och tånkesått, att bruka alla lofliga medel

for att påskynda arbetet till ett håmmande af en vidare

^pridning af denna Gud hådande låra, ty for oss vore ett

sådant tillstånd hjårtfråtande.

Låtom oss påminna hvarandra om Kristi sinnelag,

iså val uttryckt i dessa Gudi behagliga ord : " Fader for-

låt dem, ty de veta icke hvad de gora," och kåmpa på

detta fålt emot det onda, så komma sannolikt icke

många år att forflyta forrån det faste i menniskornas

hjårtan, som genom detta skadliga anti-evangelium gått

iorloradt, blifver segerrikt återvunnet af Kristi evange-

lium. I Guds ords olika hufvudsatser finnes godt ut-

rymme for vart språks allra vackraste orgeluttryck, och,

«medan de båra de vålkomna budskapen om folkens

återuppråttelse, borde de komma Ijudande genom denna

verldens katedraler och finna genklang i de många mil-

lioner klappande menniskohjårtan. Allt tånkande på
orått, ja, åfven på allt, som for oss synes vara orått i

Guds regeringssått, skulle helt och hållet forsvinna, om
vi bara ville noga komma ihåg, att allehanda eftergifter,

-som kårleken kan åstadkomma, blifva beviljade, och in-

genting annat kommer att forvåntas af någon ån som
Billigt kunnat fordras från de omståndigheter, ibland

hvilka densamme placerats.
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KAPITLET VII. "

OM ADAMS FALL OCH KRISTI ÅTERUPP-

RÅTTELSE, ELLER "ÅRO DE FÅ, SOM

BLIFVA FRÅLSTE?"

Den forste Adam bringade genom sin olydnad alla

menniskor på fall, och ofantligt stor har denna skada

befunnits vara; hvem kan beråkna den i dess fuUa vidd?

Men ingen af syndens foljder — hvarken doden eller

den, som har doden i sitt våld, — har formått att los-

slita menniskorna från deras Skapare, utan så stor ska-

dan var, så stor och vidt omfattande var ock återupp-

råttelsen. Och emedan Kristi verk innefattade lika

mycket som Adams fall, '' både de, som i himmelen, på

jorden och i underjorden åro," kallas han i skriften "den

andre Adam." Syndens foljder hollo nåmligen på att

taga djupare rot i menniskornas hjårtan an mennisko--

makt kunde hindra (åndock man med ett båttre lefverne

kunde dem mycket mildra), derfor nodgades en medlid-

sam och vis Allmakt komma menniskan till hjelp. Att

Gud lider med oss i vår sorgliga belågenhet år icke svart

att af bibeln inse, och vore det icke så, voro vi allaredan

hopplost forlorade; men " hos Herren vår Gud år barm-

hertighet och forlåtelse " (och detta år oundgångligt for

vår frålsning), "ty vi hafva varit genstråfvige emot

Herren och icke lydt Herrens, vår Guds rost att vandra

i hans lagar, hvilka han forelagt oss genom sina tjenare

profeterne." (Dan. 9:9.) Ordet, som i denna text of-

versatts med barmhertighet, år det hebreiska ordet ra-

chamim^ som betyder " inelfvornas dragande till medli
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dande." David sjunger om denna Guds barmhertighet

sålunda: "Nådig och barmhertig ar Herren, langmodig

och stor i nåd. Herren ar god emot alla, och forbarmar

sig ofver alla sina verk." (Ps. 145: 8, 9.) Derom var

ock Jeremia forvissad, når han sager: "Herrens nåd år

det, att det icke år ute med oss, enår det icke år slut med

hans barmhertighet" {rachamim^^^r. Klag. 3: 23).

Och denna medomkan har Herren bevisat oss fler-

faldiga ganger, deribland vårderikast når " Han dref ut

menniskan och tillsatte keruber (de andra i ordningen i

den ofverjordiska hierarkin; seraferne åro de forste) att

uppehålla sig oster om lustgården Eden, samt ett svårdy

som svanger blixtrande om for att bevaka vågen till lif-

vets tråd." (i Moseb. 3: 24.) Vågen till lifvets tråd

år således forstångd, och "menniskan kan intet taga^

utan det varder henne gifvet af himmelen." Hon forlo-

rade det eviga lifvet i syndafallet, men genom Jesus

Kristus blifver det skånkt henne, så snart hon åndrar

sitt sinne och emottager detsamma. Detta var det be-

slut, som Gud i sitt allvisa råd fattade, nåmligen att hin-

dra menniskorna ifrån att taga af lifvets tråd, gifva dem

doden, syndens Ion, och så når de då blifva varse huru

vanmåktiga de åro, ombesorja deras återstållelse och ge-^

nast gifva dem det loftet: "Jag skall såtta fiendskap

emellan dig och qvinnan och emellan din såd och hennes

såd. Denne skall sondertrampa ditt hufvud, och du

skall stinga honom i hans hål." (i Moseb. 3: 15.)

Ovedersågliga bevis emot den eviga pinolåran! Ty

hade det varit Guds vilja att menniskan skulle pågått i

forderfvet evinnerligen, hade han icke afstångt Véi^^n
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till lifvets tråd, utan låtit menniskorna taga deraf och ut

stå foljderna af sin olydnad. Kunna vi icke hår se Guds

styrelse i menniskornas affårer? Finnes det ånnu någon,

som tror, att den vanmåktiga menniskan skall kunna

kasta sig utur Guds tillsyn? Menniskan missbrukade

^in fria vilja, brot emot Guds bud, foll i synd och forlo-

rade sin ododlighet, och kan derefter icke sjelf skaffa sig

evigt lif, hvarken saligt eller osaligt. Men hon kan

stålla sig i ett sådant tillstånd, att det varder henne till-

skånkt af Gud, "som allena har ododHghet" (Tim. 6:

i6), och detta sker endast genom sinnesåndring och om-

våndelse till Honom. Ju djupare hon sjunker i synd och

elånde, desto mera genomtrångande blifver disciplinen,

når menniskan slutligen bringas till ett halt! Och så-

«om hon låg under forsynens ledning i paradiset, åfven

efter det hon fallit i synd, så befinner hon sig ånnu i dag

under Hans tillsyn ; och såsom Han i paradiset låt dem

forstå, att "hit skall du gå, och icke vidare " (Job 38:

11), så har Han ock lofvat att låta det gamla forfaras.

^' Se, jag gor allting nytt" (Upp. 2: 15). Men icke

nog hårmed. Han hade ock i sin allvishet medel till att

fullborda sitt uppsåt, och var icke sen når tiden var inne

att gifva den lydige och troende Abraham loftet om den

fallna verldens återuppråttelse ; en återuppråttelse, som

skulle innesluta hela skapelsen, ty Adams och Evas fall

stråcker sig icke allenast till de få, utan jemvål till hela

den Stora mångden, som utgor menniskoslågtet, " de

många." Dock år det icke så med nådegåfvan som

med ofvertrådelsen (enår den senare år mindre vålkom-

men), "ty om genom den enes ofvertrådelse de många



— 49 —

dogo, så har GudvS nåd och gåfvan inycket 7ner of verflo-

dat till de många genom den ena mennlskans Jesu

Kristi nåd." " Såsom nu derfore genom en ofvertrå-

delse fordomelse kom ofver alla menniskor, så har ock

genom en råttfardighet lifvet beråttigats alla menni-

skor." (Rom. 5: 15, 18.)

Når loftet om verldens frålsning gafs åt Abraham,

gjordes ingen åtskilnad på folkslag, huru djupt sjunkna

de an voro, ty det lyder sålunda: " I din sad skola alla

familjer på jorden vålsignade varda." (i Moseb. 26: 4.)

Huru vidtomfattande det var meningen att detta lofte

skulle stråcka sig, låra vi af de två storste kristne apost-

lar. Når Petrus stod i Jerusalems tempel och talade

till den stora massan, som der hade forsamlat sig utaf

^' hvarje nation under himmelen" for att fira de hogtids-

dagar, som foljde strax efter Kristi dod, sade han till

dem (Ap. Ger. 3: 25, 26): "I åren profeternes sonei*,

och soner till det forbund, som Gud uppråttade med

våra fader, sågande till Abraham : Och i din såd skola

alla familjer på jorden blifva vålsignade. Till eder forst

har Gud, sedan han uppvåckt sin son Jesus, sandt Ho-

nom till att vålsigna eder, med att vånda hvar och en af

eder bort ifrån sina onda vågar."

Detta var således den vålsignelse, som var utlofvad

till '' alla familjer på jorden." Frålsning kom forst till

Judarne genom Honom, som var på en gang Abrahams

såd och Guds son. Men sjelfva ordet " forst " innebår

att den skulle åfven stråcka sig långre, nåmligen till

hedningarne, Och hvad Petrus hår forklarar, det un-

Ett Storre Hopp; 4.
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derstoder ock Paulus, i det att han i Galaterbrefvet for-

klarar på det eftertryckligaste, att (3: 8) "emedan skrif-

ten forutsåg, att det år genom tro, som Gud gor hednin-

garne råttfårdige, så forkunnade hon Abraham i forvåg

detta glådjande budskap: ' I dig skola alla nationer

varda vålsignade.' " Begge desse helige apostlar sago

sålunda — och lara oss att se — Gudomens foresats att

återstålla menniskorna till sitt forstå stand, uppenbarad

i loftet, som gafs åt Abraham, nåmligen att bringa fol-

ken till råtta genom Hans Sons evangelium, och begge

bekråfta att denna foresats stråcker sig till " alla famil-

jer på jorden," ehuruvål den ene tillskrifver den huf-

vudsakligast till Jud'afolket, medan den andre gor det

till de hedniska nationerna. Vår Frålsare framholl så

ofta svårigheten af att vandra på dygdens smala våg, att

någon synes hafva dragit den slutsatsen, att kanhånda

de endast åro få, som till slut blifva lycklige, så når Je-

sus en dag var på våg till Jerusalem (Luk. 13: 23, 24)^

kom en fram till honom med denna vigtiga fråga:

"Herre, åro de få, som blifva frålsta?"* Forutsått nu

att det vore så; antag nu — som så m-ånga teologer i

tusental af år hafva lårt — att de flesta menniskor varda

i deras kommande belågenhet for evigt forlorade, och

blifva aldrig frålsta ifrån det onda — skulle icke vår

Frålsare hafva sagt så? Skulle — menar du — vår

Frålsare då svarat såsom Han gjorde? Skulle icke sva-

ret på frågan blifvit ja, hade det verkligen forhållit sig

så, och varit så nodvåndigt till menniskors frålsning,

som somliga velat påstå? Om nu svaret bort vara be-

jakande i stallet for hvad det blef, hade det då icke va-

* Ordagrannt: * 'Herre, åro de få, som åro på våg- till salighet?"
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rit både hjårtlost och ovanligt, och jemvål till stor

skada, att fordolja råtta ^forhållandet? Men hvad var

den gudomliga vishetens svar? Var det en tyrannisk

eld och svafvelpina for mer an bilHoner år for de flesta

af oss? Nej, utan en vågran att svara på en sådan fråga

till den som fragte. O hvilken strang varning till den

frågande! Det var ett pekande på den trånga porten,

den smala vågen, på hvilken allena vi kunna ingåi Guds

rike. I denna jammerdal år det endast få, som finna

denna våg, men forrån menniskan funnit den kan hon

icke ingå i Guds rike. Men hår år icke ett enda ord

om en oåterkallelig dom till evig pina, icke ett ord om

att alla, som vandra på denna breda våg, ovilkorligen

fortsåtta på densamma till dess de ernå en sådan pina.

Och, hemta vi icke lika stora sanningar af hvad skriften

icke sager, som af hvad den sager? Ty af hvad som

står der, forstå vi åfven motsatsen.

Men om vi mycket långta efter och gerna vilja

hafva svar på vår fråga: " Huru skall det tillgå till sist?''

eller hvad blifver menniskans lott i en kommande verld ?

så tanker jag vi kunna finna det hos Esaias (43: 5, 6):

" Frukta icke, ty Jag år med dig. Jag skall fora din såd

ifrån oster, och vill forsamla dig ifrån vester; Jag skall

saga till norden: ' Gif efter,' och till sodern: ' Hall icke

tillbaka; foren in mina soner fjerran ifrån, och mina

dottrar ifrån jordens ånda.' " Eller i Johannis klara och

Ijufliga syn (Uppenb. 7:9)- "Jag skådade och se, en

stor skara, som ingen menniska kunde råkna, af hvarje

stam, slågtskap, tungomål och nation stodo infor Lam-

met och infor tronen, klådda i hvita fotsida klåder och
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med palmer i hånderna." Eller från vår Frålsares for-

såkran: "I min faders hus åro måaga bonuigar." Men
det egentliga i svaret var likvål det, att " menniskans

ode ligger allenast i Hans hånd, som skapat henne, och

icke hos dig; skot du bara om att du går igenom den

trånga porten." Det år i denna anda som jag talar till

mina låsare, ty jag haller det for en hådelse mot Gud

. att låra, att det år endast genom fruktan for evigt straff

som menniskan kan komma till att ålska och åra sin

Gud. Att Gud straffar de menniskor, som bryta mot

Hans bud och befallning, år ett af de starkaste bevisen

på, att Han ålskar oss och icke låter oss forfaras (kap.

5). Mangen tror, att de undslippa straff helt och bal-

let, hvilka synbarligen luidslippa det hår; andra återigen

(universalisterne) låra, att både synd och straff tillhora

uteslutande detta lifvet, och att menniskorna i ett kom-

mande tillstånd hvarken kunna synda eller undfå straff.

Ja, det torde hånda att detta var vSkaparens plan; men

bibeln lårer oss, att synden tagit ett djupare rotfåste och,

emedan vi ofta se menniskor do utan tro på sin Gud och

på sin Frålsare och således fore dodstillfållet ej under-

gått den sinnesforåndring, som gor att hon långtar efter

det himmelska, så veta vi med beståmdhet, att hon ej

går sin Frålsare till motes, " ty utan tro år det omojligt

att vara tåck infor Gud;" och i Hans rike " skall intet

orent inkomma, och ingen, som gor styggelse eller talar

osanning (Uppenb. 21: 27): "Vi skola alla få efter

som vi handlat medan vi lefde, ehvad det år godt

eller ondt." Den stora skaran "af dem, som sofva

under jordens stoft skola uppvakna, somliga till ett
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eoniskt* lif och somligd lill eonisk * forsmadelse och

blygd." (Dan. 12: 2.) Eoniskt lif (se kap. 1, 3 och 5)>

eonisk forsmådclse och blygd, d. a. under den alder eller

den tid, som foljderna af personernas ofvertrådelser

komma att racka, om icke nåd och forlåtelse komma

emellan. Men " i sin nod skola de uppsoka mig och

saga: Kommen, låtom oss vånda om lill Herren; ty han

har sargat oss, men han skall ock laka oss. Han slog

oss, men han skall ock forbinda oss. Han skall gora

oss lefvande efter två dagar; på tredje dagen skall han

resa oss upp, att vi må lefva infor hans ansigte. Och

låtom oss kånna, låtom oss jaga efter att kånna Her-

ren." (Osea 6: 1, 2, 3.) Nej, mina vånner, det år icke

fruktan for evigt straff, som skall bring a menniskan till

besinning, ty, som vi nyss sade, straffet år ett bevis på

omvårdnad och visar oss att vi åro under Guds tillsyn

(kap. 5). Hvad år det då, som borde utgora orsaken

hvarfor en menniska skulle " frukta och ålska Gud of-

ver all ting," och med en Paulus utropa: "Jag åstundar

att slilas los och vara med Kristus, hvilket vore mycket

båttre?" (Filipp. i: 23.) Jo, det lårer oss David, då

han sager: "Når dig år forlåtelse, att man skall frukta

dig." Detta var grunden, " en annan grund kan ingen

dågga;" "Israel hoppas uppå Herren, /y hos Herren år

nåd, och mycken forlossning år hos honom. Och han

skall forlossa Israel från alla dess synder." (Ps. 130:4,

7, 8.) Detta år skriftens ord, och vi må vara ofverty-

gade om, att "det goda verk, som hår i tiden år påbe-

gyndt, blifver fullbordadt intill Jesu Kristi dag."

* Olam, tillhorande en olam eller alder.
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)Filipp. 1 : 6.) Låtom oss då bortlågga alla sådana tan-

kar, som att Gud skulle vara oråttfårdig, och saga med

den lydige Abraham: "Bort det ifrån dig? Den, som

år hela jordens Domare, skulle han icke ofva ratt?"

(i Moseb. i8: 25,) och med en Paulus: "Icke kan val

oråttvisa finnas hos Gud? Bort det." (Rom. 9: 14.)

Eller: " Hvarfore domen I ock icke af eder sjelfva hvad

rått år." (Luk. 12: 57.) Vi, som icke lefva for oss

sjelfva allena, utan ock for vår nåsta, borde nyttja alla

lofliga medel till att utrota den s. k. allmånna låran, den,

nåmligen, hvilken lårer, "att Gud kommer att forgåf-

ves tukta eller pina de flesta menniskor i evighet;" ty

vi skola noga lågga på minnet, att Han, som har skapat

oss, formår ock att omskapa, ja, att bortskapa synden.

" Derfore upphora icke heller vi att från den dag, vi

fingo hora det, bedja for eder och begåra, att I mån

varda uppfylde med kunskap om hans vilja, i all andelig

vishet och insigt. Åfven eder, som fordom voren fråm-

mande och till sinnet fiender i edra onda gerningar, har

han (Kristus) nu forsonat i hans kotts kropp genom do-

den, for att kunna infor sin åsyn framstålla eder heliga,

ostraffliga och oforvitliga;" och forkunna " den hemlig-

het, som från tidsåldrarnes och slågternas begynnelse

har varit fordold, men som nu blifvit uppenbarad for

hans heliga, for hvilka Gud har velat kungora, huru rik

bland hedningarne hårligheten år af denna hemlighet,

som år Kristus i eder, hårlighetens kropp, hvilken vi

forkunna, formanånde och lårande hvar menniska med

all vishet, på det att vi må kunna framstålla hvar men-

niska såsom fuUkommen i Kristus Jesus." (Kol. i: 9,
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31, 22, 26, 27, 28.) Låtom oss ofvertala dem, som lefva

utan Gud i verlden och titan något hopp om ett Hf har-

efter, att det blifver glådje i himmelen ofver hvar och

en syndare, som åndrar sitt sinne, och saga dem, att alla,

som hungra och torsta efter råttfårdigheten, de skola

bhfva måttade, och forvlssa dem, att Gud icke år någon

grym tyrann, som somHga vilja hafva det, utan en Fa-

der, som har omsorg om sina barn, så skola de snart be-

gynna att "se i hvem de hafva stungit." Och då bhf-

ver det fuUbordadt, som Paulus sager i Romarebrefvet

(9: 25, 26): "Det, som icke var mitt folk, det skall jag

kalla mitt folk, och den icke ålskade, henne skall jag

kalla den ålskade; och det skall ske, att på den ort, der

det har varit sagdt till dem : ' I åren icke mitt folk,' der

skola de kallas den lefvande Gudens folk."

KAPITLET VIII.

kyrkofadern 0r16ene8 den forste,

som tillegnade sig ^^det storre

hoppet;^

Origenes (med tillnamnet Adamantus), en af de

mårkvårdigaste, våltaligaste och mest inflytelserika af

de forste kyrkofåderne, foddes i Alexandria (Egypten)

år 186. Han var son till en kristen martyr vid namn

Leonidas, hvilken tidigt vande honom vid att låsa den

Heliga Skrift. Redan såsom barn visade han sig ega

en så kraftig och brådmogen fattningsformåga, att hans

fader, i glådjen ofver att hafva en sådan son, brukade

ofta g-å till honom medan han sof och vordnadsfullt
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kyssa honom, i hvars brost Guds Ånde hade så tydligen

byggt sitt tempel. I sitt hem erhoU den unge Origenes

en strång kristb'g uppfostran, hvilken sedermera utveck-

lades af Clemens Alexandrinus och Ammonius Saccas,*^

hvilka blefvo hans skollarare.

Når forfoljelsen mot de kristne utbrot (i kejsar Se-

verins' tionde regeringsår), visade han sig hafva ett så-

dant begår for deltagande, att det \ar endast genom

hans moders anhållan, under bon och tårar, som han

kunde formås att afhålla sig derifrån. Men når den

sorgiiga underråttelsen nådde honom, att hans fader var

tillfångatagen, maste modern gomma undan hans klå-

der for att tvinga honom att stanna hemma; då skref

han till sin fader och bad honom att icke gifva efter.

Leonidas blef sedermera halshuggen, och Origenes?-

som nu var endast sexton år gammal, lemnades till att

forsorja sin moder och sex yngre broder, och, till råga

på oiyckan, blef faderns egendom konfiskerad och fa-

miljen skulle då blifvit blottståld, hade icke en rik

alexandrinsk matrona upptagit Origenes och adopterat

honom. En viss Paulus (från Antiochia), som också

delade denna frikostiga matronas gåstfrihet, gjorde ho-

nom angelågen om att soka vinna en mera oberoende

stållning, hvilket han icke hade mycket svart for att for-

skaffa sig med den kunskap han allaredan innehade;

han begynte derfore att gifva lektioner i de olika veten-

skapsgrenar, i hvilka han var så vål bevandrad, såsom

grammatik, retorik, logik, geometri och filosofi.

* Ammonius Saccas var ** nyplatonismens " fader.



Vid aderton års alder blef han af biskop Demetrius

forordnad tlll kateket-ambetet, * hvilken befattning

han skotte med sardeles nit och sjelfforsakelse; han forde

en mycket strang kristlig vandel, och i sin bered vi Uig-

het att gora allt for Kristi skul I, forhastade han sig en

gang och spåkte sitt kott efter en sjelfstympningsformel,,

som han då trodde vara påyrkad i Matt. 19: 12, och

hvilket han sedermera ångrade. Efter att hafva blifvit

val inofvad i hebreiska (son han larde sig på några få

månader), egnade han sig åt bibliska studier. Han lefde

som han larde. Han sålde sina många bocker af hed-

nisk lektyr for att forskaffa sig de fyra styfver om da-

gen, på hvilka han lefde. Hans foda var simpel, han

fastade ofta, han sof på bara marken, han smakade nl-

drig vin, brukade icke skor på fotterna, ej heller två lif-

klådnader (Matt. 10: 10), allt detta var ofta till skada

for hans helsa. I det att han flera ganger sokte håmma

sitt anseendes obegransade framfart, bevisade han, att

han icke (som många andra gora) strafvade efter jor-

disk lycka. Ingen kan sagas hafva gjort kyrkan storre

tjenst an Origenes, och få åro de, som lefvat ett så ådelt

och tadelfritt lif, som han, eller som bevardigats att så

dana de tankar och omdomen, som leda de kristna for-

samlingarna; och, emedan hedningarne anhollo honom

om att predika Kristus for dem, lyckades han att vinna

ganska många ofver till den kristna tron. Vid återkom-

sten till Alexandria, efter ett kort besok i Rom (år 21
1

)

ofverlemnade han en del af sina bestyr till Heraclas,

* Kateket kallades i den gamla kyrkan den, som undervisade i den kristna

troslåran for dopels erhållande, och lavjungarne kallades katekuméner.
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hvarefter han mera egnade sig åt att studera hebreisk

och hednisk filosofi, i hvilka studier han ock (enligt

Porphyry) gjorde stora framsteg. Samtidigt hårmed

var det afven som han omvånde den rike Ambrosius,

hvilken icke allenast forskaffade honom handsekreterare

(sju tili antalet), utan afven andta medel till en fortsått-

ning i sina studier, hvarigenom han sattes i stand till att

foretaga de vidlyftiga bibliska verk, hvilka med tiden

hafva frambringat så rika frukter. År 216 besokte han

Cæsarea och blef då inbjuden af biskopen derstådes,

Theoctistus, och afven af Alexander från Jerusalem, att

offentligen predika i kyrkan. Detta våckte afundsjuka

hos Demetrius (biskopen i Alexandria, Origenes' ofver-

hufvud), som nu for forstå gangen gjorde ett angrepp

emot honom. Hår i Cæsarea var det som han påbe-

gynte sitt storartade arbete " Tetrapia," som sedan ut-

vecklades och nu år kåndt under namnet '' Hexapla,"

ett fortjenstfullt arbete bestående af ett kritiskt exege-

tiskt bibelverk, och innehåller i sex bredvid hvarandra

stående spalter: Gamla testamentets grundtext (hebrei-

ska) och samma text med grekiska bokståfver, samt

Aquilas, Symmachos, de sjuttio uttolkares och Theodo-

tious grekiska ofversåttningar. Delar af denna " Hex-

apla " åro forvarade i kyrkofådernes skrifter. Detta ar-

bete ensamt år nog till att foreviga hvilken persons

namn som helst, och genom detsamma har Origenes tje-

nat den kristna kyrkan i ej obetydlig grad och år kånd

bland efterkommandena såsom bibelkritikens fader.

På uppmaning att begifva sig till Grekland for att

der håmma irrlårornas tillvåxt, blef han på resan genom
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Palestina år 230 utnåmd till presbyter (kyrkoforeståii-

dare) i Cæsarea. Denna befordran var nu en ytterli-

gare orsak till afundsjuka hos biskop Demetrius, hvilken

derfor genast bannlyste honom samt formådde dåva-

rande biskopen i Rom att gifva sitt samtycke till denna

dom. Genom den ovånskap, som sålunda existerade

mellan honom och hans biskop, forbittrades hans dagar

allt mer och mer, och Demetrius blef nu i stand till (som

det tillåtits så många tusende efter honom) att bedrofva

ett hjårta, som Gud sannerligen icke bedrofvat, och f6r-

gifta sjelfva glådjekållorna i denne lårdes heliga lif.

Demetrius sokte på flerahanda sått att få Origenes af-

satt från sin befattning ; ett af hans fruktlosa forsok var

når han sammankallade egyptiska biskopar, hvilka sande

honom bort från Alexandria, men kunde icke formås

att afskeda honom. Hans afundsjuke biskop gjorde

ånnu ett forsok att afsåtta honom, nåmligen i det att han

samlade andra biskopar, ofver hvilken han (Demetrius)

utofvade ett stort inflytande, och på detta mote lyckades

det Demetrius genom denna sin inflytelse att få Orige-

nes suspenderad (icke återkallad, se nedan), men tiden

var snart ute for Demetrius och han blef nu genom den

Barmhertiges barmhertighet snart derefter stald infor sin

Skapare for att sjelf afgifva råkenskap, och hans namn lef

-

ver endast i minnet såsom en af den helige Origenes fiender

.

Origenes blef emellertid val emottagen af bisko-

parne i Palestina, Fenicien, Arabien and Achaia, och,

fastån Heraclas eftertrådde honom, blef han likvål icke

återkallad, utan fick behålla preståmbetet, och fortsatte

att offentligen predika i kyrkorna. Alltså se vi att de
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adlaste och vårderikaste arbeten, som finnas i behåll från

kristendomens yngre dagar, till hvilka hora den basta

kommentar på storre delen af bibeln, det kraftigaste af

kristendomens forna forsvar, och hans " Hexapla," som

åfven kallades Opus Ecclesia (kyrkans arbete),som om

det vore alla forsamlingars hogtvårderade skatt, voro

skrifna af en suspenderad presbyter och bannlyst exii.

Vi hafva nu sett att Origenes blef val emottagen i

Palestina och flera andra platser, men hans egen kyrka^

den lokala kjakan, for hvilken han arbetade dag och

natt, i helighet och med ifver, hade af biskop Demetrius

låtit ofvertala sig att iitdrifva honom ur sitt skote. Han

utgick lugn och omhjartad och låt icke ett ondt ord utgå

af sin mun; han lemnade alla sina bekymmer och hela

sin sak åt Gud. Hans slutliga vistelseort blef Palestina,

hvar han lefde återstoden af sitt lif — ett lif, det mest

exemplariska, det skonaste och alskvardaste, som det nå-

gonsin bevårdigats den mest gynnade att upplefva.

Med undantag af apostelen Paulus, finnes ingen,,

som gjort kyrkan så stor tjenst som Origenes, ej heller

någon, som var mera foremål for hat och otacksamhet

an han. Men nu var tiden for hans frånfålle inne, han^

den djupsinnigaste kristne lårare, den storste och lårda-

ste skrifttolkare, han, hedningarnes omvåndare och mar-

tyrernes van och trosstarkare, — denne, hvilken konun-

gar, biskopar och filosofer horsammade, han, som veder-

lade (epikureen Celsus) den skickligaste af kristendo-

mens motkampar, han, som stiftade den forstå skoian

for bibeltolkning och biblisk språkkånnedom, han, som

planade den teologi, som fullbordades i fjerde och femte
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århundradena, och som annu i sjette århundradet bibe-

holl hans pragel, ehuruvål att den derefter icke ville

vidkanna honom såsom stiftare — han, som veikade

mera for Guds ara och for Guds orakels sprldande ge-

nom sina sex tusen kristliga skrifter, an allabiskopar och

skrifvare på hans tid tillsammantagne; han, som redan i

barndomen var val bevandrad i skriften, och som icke

allenast gaf en del af sitt lif till Guds tjenst, utan gaf

jemvål aliasina handlingar till Guds forfogande, — han

hade nu ernått begynnelsen af sitt sluts annalkande.

Aterigen borjade forfoljelse emot de kristne att ut-

bryta, och han, hvars fader var en helig martyr, han,

som skulle blifvit en helig martyr vid sexton års alder,

hade hans moder tillstadit detsamma, han var antagligen

icke den, som nu ville soka att undvika martyrdoden,

når han, betungad med sorger och bekymmer, vid detta

tillfålle hade nått en alder af nåra sjuttio år. Men hans

forfoljare voro nåra nog så grymma som hans ecklesi-

astiske fiender, och, emedan de onskade att plåga honom

så lange som mojligt, forvågrade de honom doden —
martyrens efterlångtade krona. De togo fatt på honom

och kastade honom i fångelse, bundo honom med bojor,

men hollo honom vid lif i de allra forfårligaste plågor.

De brande hans lemmar med eld, lade tunga jernmassor

på honom samt lade hans fotter på stråckbånken, i hvil-

ken belågenhet de låto honom ligga en långre tid med

fotterna i den mest smårtsamma stråckning, allt detta

bar han med storsta hjeltemod, hvarfor han ock genom

-

lefde detsamma; men om det icke var under detta hem-

ska lidande, var det sannolikt i foljd deraf, som han af-
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led. Han dog i Tyrus år 254 i en alder af 68 år. Han

frigjordes således från hedningarnes raseri, såvål som

från ett ånnu vårre — de kristnes raseri — och beledsa-

gades till sin kåre Frålsares nårvaro for att der deltaga

i den frid, som icke i någon menniskas hjårta har upp-

stigit.

Att personer, som sjelfva sakna medomkan, sakna

renhet, sakna lårdom, sakna odmjukhet, icke hafva nå-

gon kånnedom om skriften, om teologien, om historien^

eller ens om Gud, och som knappast forstå en rad ur de

bocker, som Origenes skrifvit, skulle så skrifva om ho-

nom, som de verkligen dristat sig gora, år beklagligt

nog, men att en Baronius eller en Bellarmin, en Beza

eller en Luther skulle, hvar for sig, gifvit det oppna om-

domet att han var domd till eviga qval, år, i sanning,,

lika smårtsamt som skamligt. De måtte hafva sett ho-

nom endast genom Augustinus, åtminstone var detta for-

hållandet med Luther. Men emellan Augustinus ocb

Origenes var en betydlig skilnad. Augustinus tog skrif-

ten helst i bokstaflig mening, Origenes, deremot, gick

långre och var hvad man kallaren "transcendentalist;"*

Origenes långtade efter alitings återstållelse till en en-

het, då Augustinus låt sig noja med en forskråcklig och

varaktig dualism. Når Origenes knappt kan tånka på

att Djefvulen forblifver ofrålst, kan Augustinus, i lik-

het med så många af nutidens teologer, godt tånka en

evig pina mojlig, icke allenast for de flesta menniskor i

allmånhet, utan åfven for slagt och vånner. Sjelfva

* En som tror på det ofversinnliga, d. å. på ting, som åro utom vår egen

erfarenhet.
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medelpunkten i Augustini troslåra var straff och synd,

men i Origenes religionssystem var det Gud och Hopp.

Af de många bref, som Origenes skrifvit, finnas endast

två i behåll, nåmligen ett till Julius Africanus och ett

till Gregorius Thanmaturgus, samt for ofrigt några

fragment.

KAPITLET IX.

OM ALLTIN6S ÅTERSTÅLLELSE OCH MEN-

NISKORNAS SLUTLIGA SALIGHET.

" Min mening om alltings återstallelse," sager Ori-

genes, " år den, att Guds godhet genom Kristus skall

leda hela skapelsen till ett och samma yttersta mål, d.

V. s. sedan Hans fiender blifvit kufvade och Honom un-

derdanige, och detta," fortfar han, " af det skal, att be-

gynnelsen och ånden stadse åro hvarandra lika." Vi

hafva i foregående kapitel granskat den s. k. " allmånna

låran," som kyrkan årft af Augustinus, Luther, Calvin,

John Wesley, Jonathan Edwards, Spurgeon, Moody

och andra, och funnit att den år både ofornuftig och

oskriftlig, och vilja nu gifva våra orsaker hvarfor vi tro

på låran om alltings återstallelse. " Då nu Guds egen-

skaper blott uttrycka olika sidor, från hvilka hans i sig

sjelft odelbara våsende kan betraktas, och de således icke

kunna på något sått håmma eller upphåfva hvarandra,

så år klart, att Gud aldrig kan gora något som år rått

eller råttvist utan att det tillika år godt och vålgorande,

hvaraf foljer, att hans emot synden riktade råttvisa

straff maste for syndaren blifva i hvarje hånseende ett
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godt, alltså åvågabringa dennes forbåttring och derige-

nom hans frålsning. Och det år hka så omojligt att nå-

gon eller några personer i menskligheten skulle kunna

uppnå sitt lifs hogsta mojliga fullåndning eller den eviga

sallgheten, om någon eller några andra forblefvo osa-

liga, som det år omojligt att en eller flera lemmar i men-

niskokroppen kunna vara fullkomligt kraftiga och fri-

ska, om någon eller några bland de ofrige åro tynande

och sjuka; enår hvarje menniskovåsende utgor en lem i

den hogsta organismen, Guds eviga idérike. " Om en

lem lider, så lida alla lemmarne, och om en lem aras, så

frojda sig alla lemmarne med.' (i Kor. 12: 26.) Denna

apostoliska utsaga afslojar den grundlag, som galler for

det andliga verldssystemet i dess helhet."*

Allt sedan Origenes tid har dogmen om de oom-

våndes pinande medelst aldrig upphorande helvetesqval

framkallat allvarliga och i styrka och eftertrycklighet

alltjemt tillvåxande gensågelser; ty det år ju klart att

om Guds straffande verksamhet skulle forvandlas från

hvad hon år — en tillråttavisning — tili en biott håmd,

blefve den, såsom varande ^'utanånde" — åndamåls-

los. De tånkare och skrifttolkare, som gifvit låran om
*^ all tings återstållelse " den uppmårksamhet och den

eftertanke, som detta åmnes vigt fordrar, hafva, iklådda

logikens harnesk och med bibelordets svård, dragit i

strid till forsvar for tron på " alla åndliga våsendens

slutliga frålsning och salighet," såsom emot Athanasii

symbolum (som ånnu står qvar såsom lårosats i den

lutherska kyrkan), " att enhvar, som i något lårostycke

* Utdrag- ur Nordisk Familjebok.



— 65—
afviker från ' den allmånna kristliga tron,' varder utan

tvifvel fortappad evinnerligen." Har ock Schleier-

macher — vart århundrades teologiske reformator —
sokt ådagalagga "den evlga fordomeisens" otankbar-

het ur synpunkten af det inom menskligheten rådande

organiska och oforstorbara- sammanhang, i kraft af hviK

ket ostord frid och salighet for en del af vart slagte icke

låter sig forlikas med återstodens fortappelse. De, som

aro måktiga nog att granska betydelsen af de hebreiska

och grekiska ord, som aro nyttjade i bibeln till att be-

skrifva "Herrens aga " (se kap. 5), hafva kommit till

den slutsatsen, att straff menas " råttelse," och uppfatta

derfore straffet såsom " ett båttringsmedel," hvarigenom

uteslutes mojligheten af dess fortvaro " i evighet."

Under fyra tusen års tid — ifrån Moses till Jo

hannes — lefde folken under lagen (Luk. 16: 16) och

profeterne, och utan frålsare; ingen fans på hela denna

långa tidsperiod, som kunde fralsa folket ifrån deras

synder, eller ifrån doden och från den, som hade doden

i sitt våld. Men Gud gaf dem loften, dyra loften, redan

i begynnelsen, som uppehollo menniskorna, och dessa lof-

ten: "Jag skall såtta fiendskap emellan dig och qvin-

nan," och åter (till Abraham.): "I din sad skola alla fa--

miljer på jorden varda vålsignade," voro oryggliga, och

fastån menniskorna icke kunde tillfyllest fatta huru det

skulle kunna gå for sig, att ^^alla familjer på jorden

skulle vålsignas," enår så många familjer komme att

utdo fore Frålsarens ankomst. Men "i tidens fullbor-

dan sande Gud sin Son, fodd af qvinna, fodd under la~

Ett Storre Hopp. 5.
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gen, på det att han skulle frikopa dem, som voro under

lagen (Gal. 4: 4, 5). Hår hafva vi nu Guds loftes fuU-

bordan på alla dem, som kunna inneslutas under de or-

den: "dem, som voro under lagen." Det kunde hår

icke vara fråga om ett frikopande från den lekamliga

doden, ty den hade "de, som voro under lagen," alla-

redan utstått, och från den — såsom varande syndens

Ion — finnes ingen frålsning, ty den år en oundviklig

foljd af synden, och den maste alla Adams barn smaka

hvar for sig, " ty do maste vi .... men Gud tager

icke lifvet bort, utan upptånker utvågar att icke skilja

den forskjutne ifrån sig" (2 Sam. 14: 14), utan hår var

fråga om en " evig dod," en dod, från hvilken Gud såg

att vi maste frålsas. Men Jesus kom icke allenast for

att frikopa " dem, som voro under lagen," utan åfven

dem, som voro (åro) under evangelium; "af Guds nåd

skulle Jesus smaka doden for allaP (Heb. 2:9.) Icke

underligt då att ångelen vid en sådan måktig Frålsares

fodelse utropade: "Se, jag bådar eder (herdarne) stor

glådje, som skall vederfaras allt folket." (Luk. 2: 10.)

Fore Kristi tid fans ingen ododlighet annat ån hos Gud,

ty "Han allena har ododlighet." (i Tim. 6: 16.) Men

vid Kristi ankomst blef en ny ordning inråttad, " i him-

melen, på jorden och i underjorden" af "Honom, som

gor den ogudaktige råttfårdig" (Rom. 4: 5), och Han

kom for att uppenbara den hemlighet, som varit fordold

i alla forflutna tidsåldrar, och for att fullborda det be-

slut, som Gud fattade i tidernas borjan, samt " for att

frambåra lif och oforgånglighet i Ijuset." (2 Tim. i: 9,

10). " Och allt skapadt, som år i himmelen och på jor-
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den och under jorden och på hafvet och allt^ som år i

dem, horde jag saga: ' Honom, som sitter på tronen, och

Lammet vare lof och ]3ris och ara och kraft i åldrars

åldrar.'" (Uppenb. 5: 13.) Hade icke Kristus uppen-

barat denna hemhghet for oss, skulle vi haft svart att

fatta många af skriftens sanningar, och huru skulle vi

då kunnat draga någon logisk slutsats af Kristi egna

ord, t. ex. der han sager (Matt. 11: 21): ''Ve dig, Ko-

rasin, ve dig, Betsaida, ty om i Tyrus och Sidon de

krafter blifvit gjorda, som hafva blifvit gjorda i eder,

skulle de långesedan hafva gjort båttring i såck och

aska." Hvarfore voro då icke dessa måktiga gerningar

gjorda? År det icke Guds vilja att ingen skall forgås,

utan att alla skola komma till evangelii kånnedom och

få lefva? Går icke Herren sjelf till råtta med oss och

frågar: "Hvarfore viljen I do?" Och, ånskont vår

Frålsare visste både hvad som skedde och hvad som

mojligen kunnat ske, forklarar han på det beståmdaste,

att till och med de ogudaktiga invånarne i Sodom, Ty-

rus och Sidon skulle hafva gjort båttring och omvån-

delse till Gud, hade de bevittnat de måktiga verk, som

gjordes i de gynnade galileiska ståderna Korasin och

Betsaida. Hvarfore voro de då icke tillåtne att bevittna

desiimma? Kom det helt an på dem sjelfva: vill en

kårleksrik Gud fordoma dem till en evig dod eller till

eviga qval for det de icke sago hvad de icke kunde se,

for att de icke ångrade synden och gjorde båttring me-

dan de lefde hår på jorden, når sjelfva de medlen, som

— enligt Kristi egna ord — ofelbarligen skulle verkat

båttring, icke bevårdigades dem ? Dessa vigtiga frågor



skulle forblifvit obesvarade, hade icke den losningen gif-

vits till gåtan, att " deras tid var annu icke kommen."

(jemf. Hesek. i6: 53—55). Tiden var ånnu icke inne for

Hansinfinnande, om hvilken Johannes sager: "Han skall

dopa eder med den Helige Ånde och med eld" (Matt.

3: II, Luk. 3: 16), och vidare: "Se, Guds Lam, som

borttager verldens synd." (Joh. 1:29.) Fastån Guds

egendomsfolk icke mottog Jesus såsom den utlofvade

Messias, stannade Han icke dervid, utan gjorde sitt upp-

drag genast gållande, trots menniskors anammande

eller forskjutande. "Alla dem, som mottogo Honom

gaf Han makt att blifva Guds barn," och detta

" icke af kottslig vilja, eller af någon mans vilja," utan

var " en Guds gåfva," och " hvilket han icke ångrar "

(Joh. i: II, 12; Rom. 6: 23, 11: 29.) Och for att ut-

fora hela sitt kali och innesluta åfven " dem, som voro

under lagen," gick han åstad och predikade for andarne

i fångelset (i Pet. 3: 19), for dem, som "icke trodde"

medan de lefde "i kottet;" så att det glada budskapet

blef derigenom " predikadt afven for de doda, att de

val måtte domas i likhet med menniskor i kottet, men i

likhet med Gud lefva till anden." (se kap. 10.) "Den

forstå menniskan, Adam, vardt till en lefvande sjal, den

siste Adam vardt till en lifgifvande ånde." " Och så-

som vi hafva burit den jordiskas bild, så skola vi ock

båra den himmelskas bild." (i Kor. 15:45,49.) Att

det glada budskapet blef emottaget och att det spreds

till andarnes forman, eller till deras nytta, som vid Frål-

sarens ankomst hade gått till sina sista hvilorum, lårer

oss apostelen Paulus i Romarebrefvet (8: 19—23), der
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hansåger: "Ty skapelsens trångtan bidar efter Guds

barns uppenbarelse. Ty skapelsen har blifvit under-

kastad vanskligheten, icke af fri vilja, utan for dens "

skuU, som har underkastat henne på en forhoppning,

att ock sjelfva skapelsen skall vara frigjord ifrån for-

gångelsens tråldom till Guds barns hårhga frihet. Ty
vi veta, att hela skapelsen med oss suckar och våndas

ånda till nu. Gifve Gud, " att tiderna for alltings åter-

stållelse " snart vore inne! " om hvilka Gud af alder har

talat genom sina helige profeters mun," (Ap. Ger. 3:

21) "på det att han i kommande tiderna skulle visa sin

nåds ofversvinneliga rikedom genom sin godhet mot oss

i Kristus Jesus. Ty af nåden åren I frålste genom tron,

och det icke af eder, Guds gåfva år det." (Efes. 2: 7,8.)

Så att når Paulus sager (i Kor. 15: 26): "Den siste

fienden, som ofvervinnes, år doden," innesluter han åf-

ven den andra d5den, emedan eljest ånnu en oofvervun-

nen fiende återstode.

KAPITLET X.

OM KRISTI NEDSTIGANDE TILL DODSRIKET.
Många långvariga diskussioner ha både i aldre och

senare tider hållits bland mer eller mindre lårde teolo-

ger ofver detta åmne, och nåra nog alla bibeltolkare

skilja sig åt i utlåggningen hårofver. Till och med

bland teologer af den Augsburgiska bekånnelsen mårka

vi skiljemeningar vid denna frågas forehafvande (se

Konkordieboken, * § 9, af deras meningsskilnader),och

det måtte hafva varit ett modosamt arbete for dessa

* Antao;-en i Sverige genom religionsplakatet den 15 Augusti lt)63.
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teologer att dogmatisera på frågan: " Blir deras lott,

som do i sitt syndatillstånd, oforånderligen beståmd i

dodsstunden? "De lutherske" — i enlighet med Lu-

thers predikan " Om Kristi nedstigande till helvetet,"

hallen på slottet i Torgau (Preussen) år 1533, — be-

kånna, " att Jesus Kristus, d. å. hela personen, både Gud

och menniska, hafver efter begrafningen nederstigit till

helvetet, ofvervunnit djefvulen, forstort helvetets makt

och betagit djefvulen allt hans vålde."

Vi kunna sammanfatta alla kyrkosamfundens vari-

erande larosatser till två, endast två religionssystem,

namligen det ena: hvar "synd" år medelpunkten;

'fruktan for straff" bevekelsegrunden; " ens egen fråls-

ning" syftemålet; — och det andra: hvar " Gud, sådan

Han uppenbarats i Kristus," år medelpunkten; "Guds

godhet " bevekelsegrunden ; " Hans spridda barns åter-

stållelse" syftemålet.

Om Guds måktiga hånd och starka arm blifva i den

tillkommande verlden forlamade (som många antaga),

då måtte det vara den tingen att de obotfårdige åfven-

ledes do — detta " stora brott," som skulle gora en ånde

på den kårlek, som annars hvarken fiendskap emot Gud

eller någon annan synd kunnat i minsta mån forhindra.

Men det var i den Anden, " som skall forkunna oss det

tillkommande" (Joh. 16: 13), som Jesus nedsteg till

dodsrikets ena afdelning, namligen till " fångelset," och

der predikade evangelium, blandande " surdeg uti det

tredje måttet (mjol) tilldess att alltsamman blef sy-

radt" (Matt. 13: 33); och bevisande sig vara Herre
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både ofver lefvande och doda, I det att Han soker det

fortappade fåret till dess han finner det."

Skriftstallena, hvarifrån denna sanning harleder

sig, återfinna vi i i Pet. 3: 18, 19, 20 och 4: 6, der orden

lyda som foljer: " Ty afven Kristus led en gang for

synder — råttfardig for oråttfardiga — på det att han

skulle fora oss till Gud, val till kottet dodad, men lef-

vandegjord till anden, i hvilken Han gick åstad ochpre-

dikade for andarne i fangelset, som fordom icke trodde,

nar Guds långmodighet bidade i Noahs dagar, då arken

byggdes, i hvilken få, det ar åtta sjålar, blefvo frålsta

genom vatten." " Ty derfor har evangelium blifvit

predikadt åfven for de doda, att de val måtte domas i

likhet med menniskor i kottet, men lefva i likhet med

Gud till anden."

Hårutaf låra vi ovedersågligen att de, som do i sitt

syndatillstånd, icke kunna i dodsstunden afskåra Guds

måktiga hånd, eller utestånga Hans forbarmande kår-

lek, utan att vi få omfatta " ett storre hopp " och for-

trosta på Guds godhet '^ for all tid och bortom " {leolam

va-ed), Och ingen skenhelighet, ingen okunnighet, in-

gen ofverdrifven eller falsk teologi, ej heller någon hår-

med oofverensståmmande utlåggning skall kunna be-

rofva oss af den allra ringaste del af det stora hopp^

som dessa St. Petri ord ingifva.

Låtom oss nu fordomsfritt lyssna till hvad St. Petrus

sager oss, hans ord åro nåmligen så tydliga, att någon

utlåggning synes nåstan ofverflodig, ty når han sager:

" Ty Kristus led en gang for synder .... på det han

skulle fora oss till Gud," då forstå vi, att Kristus led —
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icke en evig" pina utan en råttmåtig aga for hvarje men-

niskas alla synder for att såttas i stand till " att fora oss

till Gud." Vidare lara vi att frålsningsverket i dess hel-

het icke var fullbordadt (i Kor. 15: 25) vid Hans bort-

gang, ty når vår Frålsare var " dodad till kottet " blef

Han '' lefvandegjord till anden," i hvilken Han predi-

kåde "for andarne / fdngelset^'' således på den sidan

om svalget, hvar de vistades, som hade lefvat utan Gud

i verlden, af hvilka " de, som fordom icke trodde i

Noahs dagar" framhafvas såsom exempel. Vi onska

då forst och fråmst att få reda på Guds afsigt med detta

evangelii frambårande till dodsrikets fångelse, och detta

underråttar oss St. Petrus om (i Pet. 4: 6), der han så-

ger: "På det att de måtte lefva i likhet med Gud till

anden." Foljaktligen se vi, att Gud icke sande sin Son

^' till de helbregda utan till de kranke." Hår behofves

i sanning ingen utlåggning; hafva ej heller bibeltolkare

beskrifvit någonting mera tydligt ån St. Petrus hår be-

råttar denna Jesu frålsningsmission. Likvål torde det

icke skada att se något på huru skrifttolkare utlågga

dessa orden, och, fastån jag icke anser någon forklaring

af St. Petri ord nodvåndig, kan jag icke undgå att gifva

framlidne domprosten i Lund, H. M. Melin (han var

åfven medlem af den kungliga bibelkommissionen), den

heder honom tillkommer for det att han låtit kraften af

dessa skriftens ord gå oforminskad genom hela sin ut-

låggning ofver detta stalle och snarare bestyrkt texten

ån forsvagat densamme (hvilket senare var forhållandet

med Luther, Gesenius och andra), i det han sager, att

Kristus predikade " for de aflidnes andar, som hoUos
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fangslade i dodsriket Scheol eller Hades." For dem

predikade Han det glada budskapet om sin återlosning,

på det att det icke skall finnas någon vrå i skapelsen så

undangomd, dit icke evangelii Ijus skall intrånga, så att

åfven de långesedan dode, på hvilka ingen mera tanker,

skola dock befinnas hafva En, som på dem tanker och

gifver dem tillfålle att beståmma sig derfor, huruvida de

vilja qvarstanna i dodsrikets morker eller folja Honom

till Ijusets boningar. Genom denna upphojda låra såt-

tes kronan på kristendomens allmånnelighet och bekråf-

tas den stora sanningen, att frålsningen står oppen for

^alla, som vilja frålsning anamma, både lefvande och

doda, att derfor också frålsningstillbudet skall komma

till alla, så att ingen vid den yttersta afråkningen skall

kunna urskulda sig dermed, att sanningens kunskap va-

rit honom forhallen." Och detta (sager Melin) "på

det de, om an efter menniskors inskrånkta åsigt genom

den lekamliga doden domde till evigt fångelse i dodens

rike, likvål skola efter Guds nådesafsigt lefva ett saligt

andelif i himlen, så framt de med tro anamma frålsnin-

gens evangelium, af Kristus sjelf for dem predikadt vid

Hans nederstigande till dodsriket."

Men huru år forhållandet med Gesenius, hvad så-

ger denne i sin s. k. utlåggning? Jo, han påstår, att

Jesus icke predikade evangelium i dodsriket "j^r att

omvånda dem^'^ Ja så! Icke? Men det var ju till

fdngelset Han gick, hvar de vistades, som fordomdags

"icke trodde" (råttare " voro ohorsamme"), och icke

till de fromme, som voro med Abraham, Isak och Ja-

kob i paradiset (på den andra sidan svalget), således till
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"de borttappade ;" och vi hafva ofvan sett, att åndamålet

var att undervisa andarne att " lefva i likhet med Gud

till anden." Då frågas: Kunna de lefva i likhet med

Gud till anden, u^an omvåndelse till Honom ? Når Jo-

hannes sager (Upp. 5: 13), att han horde icke allenast

alla, som åro i himmelen och på jorden, utan åfvenledes

alla dem, som åro i dodsriket, saga: " Honom, som sitter

på tronen, och Lammet vare lof och pris och åra och

kraft i åldrars åldrar!" Manne han då sade detta om

oomvånde sjålar? Når vår Herre sjelf (som Paulus

beråttar i Rom. 14: 11) sager: Så sant Jag lefver, for

Mig skall hvarje knå bojas, och hvarje tunga skall prisa

Gud," då kunna vi vara trygge på, att Han menar

också hvarje^ utan undantag, så att (Filipp. 2: 10, 11)

" i Jesu namn skola alla knån boja sig, deras, som åro i

himmelen, på jorden och under jorden (d. å. i Hades )^

och alla tungor skola bekånna att Jesus Kristus år

Herre, Gud Fader till åra."

Att saga (med Gesenius) att evangelium icke pre-

dikades i dodsrikets fångelse før att omvdnda de onda

andarne, år derfore oskriftligt och vore snarare att bo .-

lågga bibeln ån att e^zflågga densamme, ty "ingen kan

saga: Jesus år Herre, utan genom den Helige Ånde."

(i Kor. 13: 3.) Langt båttre att saga — om så vore

forhållandet, såsom Luther sager: "Detta åren underlig

text, och ett så morkt sprak, så att jag ånnu icke visst

vet, hvad St. Petrus menar. For det forstå lyda orden

så (mark noga!) som hade Kristus predikat for andar^

det år sjålar, som fordom voro otrogna då Noah byggde

arken. DetL-^ forstår jag icke, kan det ej heller utlågga;
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ånnu har ock ingen utlagt det. Dock, vill någon hålla

fore att Kristus, sedan Han uppå korset skiljts hådan,

har nederstiglt till sjålarna och der for dem predikat, vill

jag icke vara deremot. Det kunde val tåla en sådan

mening; men jag vet ej, om St. Petrus vill saga detta,"

o. s. V. Vidare sager han (Luther) om i Pet. 4:6:

" Detta år åter en sållsam och underlig text. Orden

saga klarligen att evangelium år predikadt ej allenast for

de lefvande, utan ock for de doda," m. m. En årlig be-

kånnelse och betydelsefull forklaring såsom kommen

ifrån "den store reformatorn!" och, hade Luther stan-

nat vid denna sin bekånnelse, hade efterveriden såkerli-

gen hållit honom ånnu kårare i minnet, och då hade

allt varit vål med utlåggningen ; men att forst tillstå att

han '" icke forstår det " och " kan det ej heller utlågga!!'*

och sedan med en omklig icke-utlåggning af texten

(som man må kalla hans " tillågg " på dessa stållen)

soka att forsvaga dessa St. Petri ord, vore i sanning att

beklaga, hade han icke också sagt: "att orden saga

klarligen^ att evangelium ar predikadt ej allenast for de

lefvande utan ock for de doda," och om hvad han har

emot St. Petri ord, sagt: "dock vill jag icke så hårdt

forfåkta det," eller når han vidare yttrat sig, sagt: "dock

utan att såtta den Helige Ånde ett mål fore," o. s. v.

Men de åro att beklaga, som forst erkånna att Gud

gaf den befallningen: "Varen fruktsamme och foroken

eder och uppfyllen jorden " (i Moseb. i : 28), och sedan

låra, att de åro få^ som blifva frålste. Låge icke den

forskråckligaste grymhet och grofsta ironi i den befall-

ningen, om jorden skulle forokas med helvetets invå*
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nare? For min del får jag saga (med Luther, som of-

van ar nåmdt), ^'at^ orden lyda klarligen'^'' att det var

vår Frålsares åndamål med sitt nedstigande till Hades,

att tillbåra dem det glada budskapet om sin afsigt att

frigora de fångslade, på det de måtte '' lefva i likhet

med Gud till anden," åndock det skulle ske efter samma

regel eller på samma sått som med " menniskor i kot-

tet," d. å. endast genom att få det klart for sig, att

Kristus har " smakat doden for alla," och att Han nu

skanker dem ett lycksaligt lif, hvilket de få erfara så

snart de helt fortrosta på Honom. De, som bebo "para-

diset," hafva ock en helig långtan efter ''de fortappades"

salighet (se forrå kap.), ty forutan desse—i deras forkla-

rade tillstånd — kunna de sjelfve ej vara fullkomligt sa-

lige; ty "fastån de fromme i Gamla testamentet genom

sin tro fått vittnesbord, ha de dock icke ånnu erhållit

den utlofvade Ionen, emedan Gud for oss hade sorjt for

något båttre, på det att de icke utan oss skulle varda

fuUkomnade." (Heb. ii: 39,40.) Vi låra afven hår-

utaf , såvål som af Lukas (Luk. 6: 35), att vår Fader,

som år i himmelen, '' år mild åfven mot de otacksamma

och onda;" och det var gifvet Johannes till att skåda

(Upp. 7 kap.) och " se, en stor skara, som ingen kunde

råkna, af alla folkslag" .... och Han sade till mig:

" Dessa åro de, som komma ur den stora bedrofvelsen
"

.... "De skola icke mer hungra eller torsta" ....

" och Gud skall aftorka alla tårar från deras ogon."
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KAPITLET XI.

ANLEDNINGEN TILL ETT STORRE HOPP.

F0RFATTAREN8 EGEN TRO.

Guds ånde genomsvåfvar all sannfårdig beråttelse

om menniskoslågtets oden, och vi finna spår af Hans

uppenbarelse ofverallt. Ju aldre en religlos beråttelse

eller ett folks sått att dyrka Gud år, desto heligare och

rikare år den på gudomliga idéer. Men i den Heliga

Skrift, Guds uppenbarade ord, år det, som vi egentligen

finna allt, som tillhor menniskornas oden, beskrifvet;

och vi gå nu dit for att betrakta de skriftstållen, som i

synnerhet ingifva " ett storre hopp," och hvilka låsaren

gjorde vål i att jemfora med den s. k. '' allmånna låran;"

dessa åro som foljer:

I Moseb. 3: 15: "Och jag skall såtta fiendskap

emellan dig och qvinnan och emellan din såd och hen-

nes såd. Denne skall sondertrampa ditt hufvud, och du

skall stinga honom i hans hål."

I Moseb. 13: 3: "Och i dig skola alla famiijer på

jorden varda vålsignade." (Jemfor i Moseb. 22: 18;

Gal. 3:8; Apost. Ger. 3: 25.)

Ps. 139:8. " Båddade jag åt mig i dodsriket, si,

så år Du der."

Es. 49: 9: " Och saga tillade fångna: dragen ut!

och till dem, som åro i morker: kommen fram!"

Es. 57: 16: ''Jag vill icke tvista hela tiden, och icke

bestandigt vredgas, ty eljest skulle anden (mennisko-

anden) for mitt ansigte forsmåkta och de sjålar, dem

jag skapat."
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Osea 6: i: "I sin nod skola de uppsoka mig och

saga: Kommen, låtom oss vånda om till Jehovah; ty

han har sargat oss, men han skall ock låka oss. Han

slog oss, men han skall ock forbinda oss."

Mika 7: i8: ''Han behåller icke sin vrede for all-

tid, ty han finner noje i att vara god." (Jemfor Ps.

103:9.)

Matt. 18: 11: " Ty menniskosonen har kommit for

att frålsa det fortappade." (Se Luk. 19: 10.)

Matt. 13: 33: " Himmelriket år likt en surdeg,

hvilken en qvinna tog och blandade i tre matt mjol,

till dess alltsamman blef syradtP

Luk. 9: 56: " Ty menniskosonen har icke kommit

for att forderfva menniskors sjal ar, utan for att frålsa

dem."

Luk. 12: 48: " Men den tjenaren, som icke har ve-

tat sin herres vilja, men gjort det, som år slag vårdt,

han skall straffas med få slag."' (Håraf se vi, att som-

liga komma att straffas med endast få slag, och "få"

betyder icke detsamma som " for evigt.")

Luk. 15: 4: " Hvilken år den man bland eder, som,

om han har hundra får och har forlorat ett af dem, icke

lemnar de nio och nittio i oknen och går efter det for-

lorade till dess han finner det P'''' (Jemfor Joh. 10: 11

;

Ps. 119: 176; Es. 53:6.)

Joh. i: 29: "Se, Guds Lam, som borttager verl-

dens synd."

Joh. 3: 17: " Ty icke sande Gud sin Son i verlden

for att doma den, utan på det att verlden skulle varda

frålst genom Honom."
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Joh. 12: 32: " Och når jag har blifvit upphojd från

jorden, skall jag draga alla till mig."

Joh. 12:47: "Jag har icke kommit for att doma

verlden, utan for att frålsa den."

I Joh. 2:2: " Och han år forsoningen for våra syn-

der, men icke allenast for våra, utan ock for hela verl-

dens."

I Joh. 3:8: " Fordenskull uppenbarades Guds Son,

att han skulle nedslå djefvulens gerningar."

I Joh. 4: 14: "Fadren har sandt sin Son till en

Frålsare for verlden."

Apost. Ger. 3: 21: "Hvilken himmelen maste

upptaga intill tiderna for alltings återstållelse (grek.

apokatastasis panton), om hvilka Gud af alder talat ge-

nom sina heliga profeters mun."

Rom. 5: 20: "Men lagen kom också in, på det att

ofvertrådelsen skulle floda ofver, men hvarest synden

ofverfiodade, der ofverflodade nåden ånnu mer."

Rom. 8: 21 : " Att ock sjelfva skapelsen skall varda

frigjord ifrån forgångelsens tråldom till Guds barns hår-

liga frihet."

Rom. 11: 32: "Ty Gud har inneslutit alla under

otro, på det att han skulle forbarma sig ofver alla."

Rom. 14: 9: "Ty fordenskull har Kristus både

dott och åter blifvit lefvande och uppstått, att Han skall

vara en Herre ofver både lefvande och doda."

I Kor. 15: 22: " Ty såsom alla do i Adam, så skola

ock alla i Kristus goras lefvande."

I Kor. 15: 28: "På det att Gud skall vara allt i

alla."
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2 Kor. 5: 19: ''Ty Gud forsonade i Kristus verl-

den med sig, icke tillråknande dem deras ofvertrådelser."

Filipp. 2 : 10, 11: ''På det att i Jesu namn alla knån

skola boja sig, deras, som åro i himmelen, på jorden och

under jorden (i dodsriket), och att alla tungor skola be-

kanna att Jesus Kristus ar Herre, Gud Fader till ara."

I Tim. 2:4: "Som vill att alla menniskor skola

blifva frålsta och komma till sanningens kunskap."

I Tim. 2:6: " Han, som gaf sig sjelf till en losen

for alla^ att bevittnas i sinom tid."

Heb. 2:9: "På det att han af Guds nåd skulle

smaka doden for alla."

Heb. 2: 14: " På det att han genom doden skulle

tillintetgora den, som hade doden i sitt våld, det år djef-

vulen."

Heb. 2: 16: " Ty ånglar tager han sig ju icke an,

utan Abrahams sad tager han sig an."

Heb. 9: 26: "Men nu har han en gang i tidernas

fullbordan blifvit uppenbarad for att utplåna synden ge-

nom sitt offer."

Uppenb. 5: 13: "Och allt skapadt, som ar i him-

melen och på jorden och under jorden och på hafvet,

och allt, som år i dem, horde jag saga: Honom, som

sitter på tronen, och Lammet vare lof och pris och åra

och kraft i åldrars åldrar."

Skriftens låra år slutligen den, att Han, som skall

blifva vår domare på den yttersta dagen, år densamme,

som dog for alla menniskors synder, och for att forsona

oss med Gud, och hvilkens sista ord på korset voro:

" Allt år fullkomnadt!"
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I ofverensstiimmelse derfore med hvad som jag på

flera stallen hari allaredan uttryckt, ar min tro som

foljer

:

Jag tror på Gud och på hans uppenbarande på tre

sarskilda vis, namligen: såsom Gud Fader, Skaparen,.

Guds Son, Återlosaren, och den Helige Ånde, Hugsva^

laren.

Jag tror, angående menniskans kommande tillstånd,

att det icke år Guds vilja att vi skola veta mera an just

nog till att leda oss på den råtta vågen.

Jag tror att Gud år kårlek, och att han eger alla de

hogsta fullkomligheter.

Jag tror att Gud icke allenast vill och kan, utan att

det verkligen år hans uppsåt att frålsa alla menniskor.

Jag tror, att " om någon syndar, så hafva vi en forsva-

rare hos Fadren, Jesus Kristus, den Råttfårdige, och han

år forsoningen for alias synder."

Jag tror, att Gud har skånkt menniskan ododlighet,

och att Guds gåfvor åro sådana, att han icke ångrar

dem, och att, emedan ododligheten år en skank af Gud,

kan ingen skaffå sig den sjelf , hvarken salig eller osalig

ododlighet.

Jag tror, att hvarje menniska, hvars synder åra

henne forlåtna, passerar från detta lifvet till en belågen-

het, som år full af hopp, vålsignelse och ro. Jag tror,,

att grafven icke år menniskans sista vistelseort, och tror^

att de, som icke hafva kant Kristus hår, skola låra kånna

honom hvarhelst de gå.

Jag tror, att på synd, som man ej ångrat och fått

forlåtelse for, foljer straff både hår och hårefter.
Ett Storre Hopp. 6.
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Jag tror, att straffet år en oundviklig foljd af syn-

den och icke någon arbitrår pålåggning af Gud.

Jag tror, att hvarje missgerning består af synd och

straff, men att en åndlig vareise icke kan åstadkomma

någonting oåndligt.

Jag tror, att syndens foljder blifva allt mer och mer

mildrade genom Guds barmhertlghet, så att sjålen till

sist får finna frid och ro.

Jag tror, att Jesus Kristus, verldens Frålsare, gick

åstad och predikade for andarne i dodsriket och fram-

holl for dem Guds barmhertighet.

Jag tror, att syndens bojeiser, som åro i menniskan,

komma att aftaga, och frid och frojd i Gud tlUtaga ge-

nom Guds outsågiiga nåd, som år i Jesus Kristus.

Jag tror, att i begynnelsen af den tillkommande

verlden blifva icke alla de goda lika lyckliga, ej heller

de onda lika olyckliga, utan att det blifver olika grader

af lycka och vålsignelse och olika grader af fordomelse

och aga.

Jag tror, att straffets åndamål år att vi skola blifva

delaktige af Guds helighet, ty utan helighet kan ingen

se Gud.

Jag tror, att himmelen består i att kånna Gud och

den han hafver sandt, Jesus Kristus, och att med '' hel-

vete " menas att vara forutan Gud, och att i denna me-

ning finnes det ett '' helvete " åfven på den andra sidan

grafven.

Jag tror på all tings återstållelse och alias slutliga

salighet.



Jag tror slutligen på, att det skall komma en tid, då

hela menniskoslågtet skall blifva så lyckligt, som det i

skapelsen var amnadt att blifva, och då skall vår Gud

aftorka alla tårar, och doden skall ej vara mer, icke

heller sorg, icke heller vark varder mer, ty det forstå

har då gått till ånda, och då ar allt fullkomnadt och

Gud år " allt i alla."

" Trosten, trosten mitt folk! sager eder Gud." (Es.

40: I.) "Ja, vi hoppas på den lefvande Guden, hvilken

år alla menniskors Frålsare, i synnerhet de troendes."

1 Tim. 4: 10.



Bmj^nsro.

Emedan eviga pinolåran hånger nåstan uteslutande

på ett oriktigt återgifvande af hebreiska ordet " olam"

och det grekiska oi^det " aion " och dermed beslågtade

ord till ord, som beteekna oåndlighet, och vidare, for att

låsaren skall sjelf kunna ofvertyga sig om oriktigheten

håraf
,
gifver jag hårnedan en lista på alla de stållen i

skriften, hvar dessa ord forekomma, och han skall då

vid granskning finna, att dessa orden icke allenast åro

brukade om ting, som långesedan kommit till en ånde,

utan jemvål att många stållen skulle blifva meningslosa

eller beskrifningen orimlig om man skulle ofversåtta

någotdera med ord, som beteekna oupphorlighet.

Ofversåttningen, under hvilken de olika skriftstål-

lena åro klassificerade, år den s. k. Karl den Tolftes bi-

bel, den ånnu gållande kyrkobibeln.

(a) Olam och dermed beslågtade ord ofver

satta till

:

I. ALDRIG.
5 Moseb. 23: 3. Ps. 112; 6. Neh. 13: i. Jer. 35: 6.

2. ALDRIG MER.
Jer. 31: 40. Hesek. 28: 19.

3. ALLESTADES.
Mika 2: 9.

4. ALLTID.
3 Moseb. 25: 32. Ps. 73: 26. Pred. 3: 14. Jer.

5:22. Hesek. 35:5.
(84)
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5- ALLTID OCH ALLESTADES.
Jer. 31:3.

6. EN TID.

Es. 42: 14.

7. EVIG.

I Moseb. 9: I2;i3: i5;2 Moseb. 12: 14, 17, 24 ; 14

:

13; 17: i8;27: 21. 3Moseb. 3: 17; 6: 18, 22;7: 34, 36;

10: 9, 15; 16: 29, 31, 34; 17: 7; 23: 14; 24: 3, 9; 25: 46.

4 Moseb. 15: 15; 18: 8, II, 23; 19: 10, 21. 5 Moseb.

12: 28; 13: 16; 15: 17; 28:46; 29: 29; 33: 15. Josua

4: 7; 8: 28; 14:9. I Sam. 3: 13, 14; 13:13; 20:15,

23,42; 27:12. 2 Sam. 7: 13, 16, 24, 29; 22:51. I

Kon. 1:31; 2: 33 (bis), 45; 8:13; 9:3, 5; 10: 9. 2

Kon. 5: 27; 21:7. I Kron. 17: 12, 14, 23, 24;

22: 10; 23: 13 (bis), 25; 28: 4, 7. 8. 2 Kron. 2: 4; 5:

13; 6: 2; 7: 3, 6, 16; 9:8; 13: 5; 20: 7; 30: 8; 33: 4.

Esra 9:12 (bis). Ps. 12: 8; 28: 9; 61: 5; 78: 66; 85:

6; 89- 3^ 5^ 30, 37; 93: 2; 104: 31; 106: 31;

119: 142, 144; 133: 3; 138:8. Es. 32: 17; 33: 14; 35:

10; 51 : II. Jer. 10: 10; 18: 16; 20: 11 ; 23: 40 (bis):

25: 5; 51: 39, 57. Hesek. 46: 14. Dan. 12: 2 (bis).

Osea 2: 19. Joel 2: 2. Obad. i : 10.

8. EVIGA.
1 Moseb. 9: 16; 17:19; 21:33. Ps« ^^9- m?

Es. 24: 5; 32: 14; 54: 8; 60: 19, 20; 61 : 7; Dan. 9: 24.

9. EVIGE.
Es. 40: 28.

10. EVIGHET.
2 Sam. 7: 25, 26. Esra 3: 11. Ps, 29: 10; 30: 13;
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41:14; 9^:2 (bis); 103: 17 (bis); 106: 1,48 (bis);

107: i; 113: 2; 115: 18; 117: 2; 121: 8; 125: 2; 131:

3; 135:13. Ordsp. 8:23; £8.9:7; 59:21; Jer. 33:

II. Mika 4: 7; 5:2.

II. EVIGLIGA.
I Sam. i: 22. Ps. 61: 8. Ordsp. 10: 25.

12. EVIGT.
I Moseb. 17: 7, 13. 2 Moseb. 28: 43; 29: 9, 28;

30: 21; 31: 16, 17; 40: 15. 3 Moseb. 24: 8. 4 Moseb.

10: 8; 18: 19; 25: 13. 2 Sam. 7: 29; 23: 5. i Kron.

16: 17. Ps. 105: 10; 145: 13. Es. 55: 3, 13; 56: 5;

61:8; 63: 12; Jer. 25:9, 12; 32:40; 49: 13, 33; 50: 5;

51: 26, 62. Hesek. 16: 60; 26: 20; 35:9; 37:26.

Zef. 2:9.

. 13. EVINNERLIG.

5 Moseb. 33: 27.

14. EVINNERLIGA.
I Moseb. 3: 22; 48:4. 2 Moseb. 3: 15; 32: 13.

3 Moseb. 25: 34. 5 Moseb. 5: 29; 23: 6; 32: 40. i Sam.

2: 30. 2 Sam. 3: 28; 7: 16. I Kron. 15: 2; 16: 15,

34,41; 17: 22, 27 (bis); 29: 18. 2 Kron. 20: 21. Neh

2:3. Job4o:23. Ps.5:i2; 9:8; 18:51; 33: 11

37: 18; 41: 13; 44: 9; 45: 3; 48: 9; 49: 9; 52: 11; 66

7; 72: 17, 19; 75: 10; 77: 8; 78: 69; 79: 13; 81: 16

89:2; 100:5; 103:9; 105:8; 110:4; 111:5,9; 112

6; 118:1,2,3,4,29; 119:89, 98, 152, 160; 125: I

136: alla versarne; 146:6,10; 148:6. Ordsp. 27: 24

Pred. 1:4; 2: 16; 12:5. Es. 26: 4; 34: 10, 17; 40: 8

45:17; 47:7; 51:6,8; 57: 16; '60: 15, 21. Jer. 3:



5,12; 7=7; 17:4^25; 2o: 17. Klag. 3:31; 5: 19.

Hesek. 37: 25 (bis); 43: 7,9. Dan. 12:7. Joel 3: 20.

Jona 2: 7. Mal. i : 4.

15. EVARDELIGA.
2 Moseb. 19: 9; 21:6.

16. FASTA.

Hesek. 36: 2.

17. FORDOMDAGS.
Mal. 3: 4.

18. FORLEDNA.
Es. 63: II.

19. FORRA.
5 Moseb. 32: 7. Fs. 77:6. Ordsp. 22: 28; 23: 10.

Fred. i: 10. Jer. 6: 16.

20. FORSTÅ.
Jer. 5:15-

21. FORTIDEN.
Josua 24: 2.

22. fOrutan An da.

Ps. 49: 12.

23. GAMLA.
Es. 26: 4. Hesek. 25: 15.

24. ICKE MER.
I Moseb. 6: 3.

25. INTET MER.
Job 7: 16. Hesek. 37: 36.

26. LANGE.
Es. 64: 5.



27. NU.
Ps. 41 : 14.

28. SINOM.

Jer. 18; 15.

29. VERLDENE.
I Moseb. 49:26. Ps. 24:7,9; 73: 12; 143:3.

Pred. 3: 11; 9:6. Klag. 3: 6. Hab. 3: 6 (bis).

30. VERLDENES.
Job 22: 15.

31. VERLDENES BEGYNNELSE.
Ps. 25: 6. Es. 44-: 7.

32. ALDER.
Es. 63: 16. Jer. 28:8. Mika 7: 14.

33. ANNU.
Zak. 1:5.

Dessutom finnas flera samniansatta ord, som har-

leda sig från "olam," och som hjelpa oss att få reda på

ordets egentliga mening, såsom t. ex. "leolam" (intill

åldern) ofversatt till "evig:" Ps. 37: 27; 92: 8, och till

"evinnerliga:" Ps. 85: 6; 89: 29, 53. Hesek. 37: 26,

28, samt "leolam va-ed" (for alitid och bortom) ofver-

satt till "alitid och evinnerliga:" Ps. 10: 16; 21: 5;

48: 15; 111:8; 119: 44, och till "alltid och forutan

ånda:" Ps. 52: 10; 145: i, 2, 21; till "alltid och i evig.

het:" Ps. 45: 7, 18. Mika 4: 5; till "evig:" Ps. 9: 6;

104: 5; till " evinnerliga och utan ånda:" Es: 30: 8; till

^'i evighet:" Dan. 12: 3, och till " i evighet och utan

ånda:" 2 Moseb. 15: 18.
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(d) AiON och dermed beslagtade ord ofversatta tlll

I. ALDRIG.
Matt. 21 : 19.

2. ALLA EVIGHETER.
I Tim. i: 17.

3. EVIG.

Matt. 25: 46. Mar. 3: 29 (bis); 11: 14. Luk. 1:

33, 55. Rom. 16: 25. I Kor. 8:13. 2 Kor. 4: 17, 18.

9:9. 2 Tim. 1:9. Heb. 5: 6, 9; 6: 20; 7: 28; 9: 12.

2 Tess. 2: 16. 2 Pet. 2: 17; 3: 18. Jude 7.

4. EVIGA.

Joh. 6: 68. Rom. 6: 23; 16: 26. 2 Tess. 1:9. i

Tim, i: 17. 2 Tim. 2: 10. Heb. 6: 2; 9: 15; 13: 20.

I Pet. 5:10. 2 Pet. 1 : 1 1 . i Joh. 1:2; 5 : 11, 20.

5. EVIGAN.
Fil. 15.

6. EVIGHET.
Matt. 6:13. Rom. 11:36; 16:27. 2 Kor. 11:31.

Gal. i: 5 (bis). Efes. 3: 21 (bis). Filipp. 4: 20 (bis).

Heb. i: 8 (bis); 13: 8, 21 (bis). 2 Joh. i: 2. Jude

13, 25. Uppenb. i: 6 (bis), 18 (bis); 4: 9 (bis), 10

(bis); 5: 13 (bis), 14 (bis); 7: 12 (bis); 10: 6 (bis);

11: 15 (bis); 14: II (bis); 15: 7 (bis); 19: 3 (bis); 20:

10 (bis); 22: 5 (bis).

7. EVIGT.
Rom. 2: 7. 2 Kor. 5: i. i Tim. 6: 16. Tit. 1:2;

Jude 21. Uppenb. 14: 6.

8. EVINNERLIG.
Matt. 18: 8; 25: 41.
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9- EVINNERLIGA.
Luk. i6: 9. Joh. 6:51,58; 8:35 (bis); 10:28;

12: 34; 14: 16. Rom. i: 25; 9: 5. Heb. 7: 17, 24. i

Pet. i: 23, 25; 4: II (bis, men det ena utelemnadt);

5:11 (bis, men det ena utelemnadt); i Joh. 2: 17.

10. EVINNERLIGIT.
Matt. 19: 16, 29; 25: 46. Mar. 10: 17,30. Luk.

10:25; 18:18,30. Joh. 3:15, 16,-36; 4:14, 36; 5:

24,39; 6:27,40,47,54; 10:28; 12: 25, 50; 17: 2, 3.

Apost. Ger. 13: 46, 48. Rom. 5:21. Rom. 6: 22. Gal.

6: 8. I Tim. i: 16. i Tim. 6: 12, 19. Tit. 1:2; 3: 7.

1 Joh. 2: 25; 3: 15; 5: 13.

II. FORTIDEN.
Luk. 1 : 70.

12. HELIGA.
Heb. 9: 14.

13. TID.

Efes. 2: 7.

14. VERLD.

Matt. 12: 32. Mar. 10: 30. Luk. 18: 30. i Kor.

3: 18. Gal. 1:4. I Tim. 6: 17.

15. VERLDEN.

Tit. 2: 12. Heb. 11:3.

16. VERLDENA.

Luk. 20: 35. Rom. 12: 2. 2 Tim. 4: 10. Heb. 1: 2.

17. VERLDENE.
Efes. i: 21.
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i8. VERLDENES.
Matt. 13: 22, 39, 40, 49; 24: 3; 28: 20. Mar. 4:

19. Luk. 16: 8; 20: 34. Joh. 9: 32. Apost. Ger. 3:

21; 15:18. I Kor. 1:20; 2:6(bIs),8;io:ii. 2

Kor. 4: 4. Efes. 2:2; 3: 11; 6: 12. Col. i: 26. Heb.

6: 5; 9:26.

19. VERLDENS BEGYNNELSE.
I Kor. 2: 7.

For en fullstandig forklaring på dessa orden, se

sid. 13, 22.
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