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d a g g r y
FORKYNDER AF KRISTI NÆRVÆRELSE

Nr. 2 Februar 1952 23. Aargang

»Og hver skabning . . . Iw rle jeg sige: Ham sum  
sidder på tronen, og Lam m et tilhorer velsignel
sen og æren og prisen og s tyrken  i al evighed .«

(Aab. 5:13L

»Herren har vist, han er Konge«
»Bæv fo r  hans åsyn, al jo rd en ! Han grund fæ sted  jorden, den 

rokkes ikke . H im len glæde sig, jorden juble, det lyde blandt fo l
kene: Herren har vist, han er konge.« 1. Kron. 16: 30, 31.

En af de stø rste  årsager til al m enneskelig lidelse er, a t folk 
ikke anerkender Skaberens suveræ ne re t til a t s ty re  i deres h je r
te r og liv. Adam og Eva v ar de første der g jorde oprør mod Guds 
vilje. Dette skete, da de valgte at tage af den forbudte frugt. 
M ajoriteten  af deres efterkom m ere h a r  fulgt den sam m e kurs. 
idet de ønsker sig fri for hans retfæ rdige loves bånd. R esultatet 
h eraf h a r været usigelige lidelser, hver generation h a r  gennem  
de m ange årh u n d red e r fået sin andel af blod og tå re r.

Men denne tils tand  skal ikke vare ved for evigt. Et af de store 
em ner i Biblen er den herlige kendsgerning, at m enneskets oprør 
mod Skaberens au to rite t skal bringes til ophor, a t h an s vilje skal 
kom m e til a t ske på jo rden , som den nu sker i H immelen. Det 
er om denne velsignede fuldendelse af Skaberens hensigt Jesus 
læ rte sine disciple at bede, og om hvilken tu sinder endnu heder 
»Kom m e dit rige. S ke  din vilje som  i H im m elen så og på jo r
den .«



Kinnet om »riffet* er m eget frem stående i sk rifterne , det m øder 
os i det første kapitel a f  1. Mosebog, og om tales for sidste gang 
i slu tn ingskap itle t af Åbenbaringsbogen. 1. Mosebog 1: 28 om ta
ler det budskab. Skaberen gav det første m enneskepar »vær 
frugtbare og m angfoldige og op fy ld  jorden og underlæg etler tlen. 
og her.sk: oner havels f is k  og over H im m elens fugle og over Iwerl 
tlgr, som  rorer sig på jo rd en .«

Da Gud indsatte  m ennesket til a t være konge på jo rden , opgav 
han  ikke sin egen ret til a t styre, men gjorde blot m ennesket til 
sin rep ræ sen tan t i dette jo rd iske om råde. Om m ennesket havde 
beholdt Gud i deres h je r te r  og stadig havde anerkend t og glædet 
dem i hans vilje, da ville H erren have væ ret den virkelige s ty rer 
eller konge over jo rden . Om dette havde sket ville ud try k k et: 
»Herren ... er konge«, aldrig  have ophørt a t være sandt. Men nu 
var det ikke således. M ennesket b a r i sin dårskab  og synd fore
tru k k e t a t lytte til den faldne Lucifer, og h a r fulgt ham  i oprøret 
mod Jehovah.

Gud kunne natu rligv is have fo rh ind re t dette, for det var fu ld
stæ ndig i hans magt a t gøre det. Han valgte hellere at lade m en
nesket følge denne onde kurs, for at det ved erfaring  kunne lære 
syndens frygtelige følger. M ennesket blev skabt som et fr it  mo
ralsk  væsen, og Gud ville ikke tvinge  det til a t adlyde. Han øn 
sker, a t m ennesket skal læ re det, som tjen e r til dets bedste, nem 
lig at adlyde sin Skaber. Det er af denne g rund , a t Gud i sin 
visdom h a r tillad t det onde og h a r tillad t slægten at vedblive i 
oproret mod ham , hvis re su lta t h a r  væ ret lidelse og død.

Nu efte r seks tusinde å r i denne erfaring  h a r m ennesket næ
sten nået sin yderste  græ nse Der er et sto rt ansk rig  fra m ange 
sider, a t det eneste håb om frelse for verden er, a t den »vender 
tilbage til Gud«. De fleste af dem, der ud ta ler dette, erkender 
ikke, a t verden aldrig  i sandhed h a r tjen t H erren, og derfo r ikke 
er i en sådan stilling, a t den kan »vende om« til ham . Alligevel 
tæ n k er vi, det er af betydning, at der la'gges så megen vægt på 
denne tanke, for dette betyder, at i denne tid med dens frygtelige 
nød, vågner mænd og kvinder langsom t op til forståelse af å rsa 
gen til, a t »folkene æ ngstes i fortvivlelse«, a t verden h a r i dens 
tan k er ignoreret Gud, og for de flestes del væ ret i åbent oprør 
mod ham .

Om slægten skulle vende tilbage til Gud krævedes der gen
oprettelse a f den renhed og lydighed i h je rte  og sind. som vore



første foræ ldre nød før de tog af den forbudte frugt. I den gud
dom m elige frelsesplan er der g jo rt udvej for netop sådan en gen
oprettelse . Denne vil blive fu ld fø rt u nder de tusinde år, hvor 
K ristus regerer. Jesus beskrev «len tidsalders arbejde som væ
rende med dom, eller med prøve, og sk ildrede hele slægten som 
sam let for ham : og på g rund lag  a f lydighed eller ulydighed blev 
enhver k lassificeret som »far« eller »bukke«. Til dem, der ved 
slu tningen af den tu sindårsperiode bliver betegnet som »får« ly
der det: »Kom hid, l  m in  faders velsignede! A ru det rige, som  
er beredt eder, fra  verdens grundvold  blev lag i« (M att. 25: 34).

D ette er herredøm m et over jo rden , som Gud gav til vore første 
foræ ldre, og hvilket de m istede, da de blev ulydige mod ham . Vi 
glædes over, a t dette herredøm m e til sidst vil blive givet tilbage 
til alle dem, der anerkender den guildom inelige vilje som den 
eneste leder a f deres liv, efte r a t de h a r læ rt a t kende de frygte
lige resu lta te r, som oprøret mod Gud bragte over dem.

Hvad m enneskeslæ gten som et hele angår, h a r Gud i m ellem 
tiden sjæ lden t væ ret i deres h je rte r. Han h a r ikke væ ret deres 
konge, han h a r ikke regeret på jo rden . En undtagelse fra  dette 
var im idlertid  den lille nation  Israel, i nogle få hundrede år 
før dens selvstæ ndighed blev til in tet. Denne nation , der s tam 
mede fra A braham s na tu rlige  efterkom m ere, hlev sat til side af 
Gud for at repræ sentere ham  på jo rden . Ved Sinai indgik is
raelitterne  en pagt med Gud, i denne lovede de at atllyde hans 
lov, og Gud lovede, hvis de var lydige, a t velsigne og æ re dem 
som hans sa'rlige eller udvalgte folk.

I den u d stræ kn ing  som de levede op til betingelserne i deres 
pagt med Gud, var ban deres sty rer, deres konge. Til a l begynde 
med repræ senterede Moses Gud i nationen. Han blev efterfulgt 
af Josva. D ernæ st blev de i hundredvis af å r s ty re t a f »dom
mere«, enhver af dem erkendte de som en rep ræ sen tan t for Gud.

Samuel var den sidste af disse dom m ere. Han var også en pro
fet. R epræ sentanter for nationen gik til Sam uel med krav om, at 
han skulle bestem m e en konge til a t regere over dem. Samuel 
blev dybt bedrøvet over dette, skønt det blev fork laret, at folket 
ikke forkastede ham . men H erren (1. Samuel 8: 1— 9). Samuel 
blev underv ist om at vælge en konge over Israel, men H erren 
opretholdt stadig sin stilling  som deres suveræne hersker, og 
nationens efterfølgende konger var hans repræ sen tan ter.

Om kong Salom on er det skrevet, a t ban »sad på Herrens
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trone som  konge i Daniils, sin faders s led « (1. Kron. 2!): 23). I 
en forunderlig  bon, næ r ved slu tn ingen  a f  hans egen regering, 
sagde D avid: Dig Herre, tilhorer storheden og melden og æren
og herligheilen og m ajestæ ten , ja  all i H im m elen og på jorden; 
dit. Herre, er rigel, og du er oplw jel oner all som  honed« ( I. Kron. 
29: 11).

Men dette  theokra tiske  rige l>le\ ikke ved med a t bestå. Nogle 
a f Israels konger bestræ bte dem for a t styre nationen  efte r Guds 
retfæ rdige love, men de fleste af dem gjo rde det ikke. Til sidst 
og på g rund  a f ure tfæ rdighed bragte Gud sit sty re over Israel til 
a t  ophore. Zedekias var den sidste a f disse konger, der »sad på 
Herrens trone*, og til ham  fik profeten Ksekiel befaling om at 
sige: »Og du ihjelslngne, ugudelige, du Israels fgrsle , hnis dag 
er kom m en  på den m isgerningsliil som  bringer undergang! Så 
siger den Herre Herre: lag huen bori og loft kronen a f! Hvad der 
nu er ska l ikke  nære mere, det lane ska l ophøjes, og del hø je fo r 
nedres. Jeg nil nende op og ned, op og ned, op og ned på d e l; hel
ler ikke  ned delle ska l del blive, ind til han kom m er, hvem  retten  
tilhorer, og jeg giner ham  d en « Ksekiel 21: 25—27.

I)en lovede M essias.
Esekiels erk læ ring  til Zedekias bragte ikke alene H errens styre 

over Israel til en officiel afslu tn ing , men den tjen te  også til at 
påm inde om det videre lofte om Messias komme, den Ene 
store, der som Jehovahs repræ sen tan t, skulle oprette et verdens- 
om fattende rige eller s ty re : den ene, der i den kom m ende tid 
a f hans riges herlighed skulle herske »fra han lil han, og fra  
floden ind til jordens ende« ( Ps. 72: 8 ). Denne er den Ene »hnem  
retten tilhorer« lil at opre tte  det verdensom fattende Guds rige 
og derved bringe til ophor det m enneskelige opror mod Guds 
love. og tildele folket alle de vidunderlige, livets velsignelser 
som pro feterne forud h a r ta lt om.

Jesus var. og er. den lovede Konge. Da han  kom forste gang, 
forkyndte Johannes Doberen: Him lenes rige er kom m et n:er«
(M att. 3: 2 ).

I Daniel 2: 44 e r det lofte givet, a t »H im m elens (ind* vil op
re tte  et rige. og nu var den Ene  kom m et, der skulle være kon
gen i dette rige, nem lig Jesus. U nder den korte periode hans 
jo rd iske tjeneste  varede sagde Jesus meget om »riget*. J a  mesten
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alle hans læ rdom m e gennem  lignelserne og |>a anden m ade angik 
delte  em ne om riget.

De skriftk loge og farisa 'erne  på Jesu  tid var bekendt med m an
ge af det Gamle T estam entes lo fter om riget, og de bekendte de
res tro  på. a t Israels Gud ville sende en sto r konge for at opfylde 
dem ; men de m egtede at m odtage Jesus som kongen. Fordi Jesus 
frem stillede sig for nationen som den lovede konge, b rug te  bans 
fjender denne påstand  som en a f beskyldningerne for at sikre en 
dø d sstra f over barn fra det rom erske styre. Da P ila tu s spurg te om 
dette punkt, svarede Jesu s : »Jeg er dertil fod t og dertil kom m en  
til verden« (Job . 18: 87).

Jesus sagde noget andet til P ilatus, der må tages i betragtning, 
for a t bringe de mange lofter om Guds l ige i tieres re tte  lys. Han 
sagtle: »Mil rige er ikke  n f denne verden« (Joh . 18: 86). Jesus 
føjede fork larende til, a t om bans rige var af denne verden, da 
ville hans tjenere  have kannpet for barn, og ban ville ikke blive 
overgivet til sine fjender og blive dneb t. Han m ente ikke med 
disse ord, at bans regering alene skulle va*re i Himmelen og ikke 
på jo rden , m en m ente herm ed, a t hans rige ikke ville blive op
rettet ved m enneskelige m etoder, a t dets au to rite t ikke ville 
stam m e fra m ilitaT  m agt. eller blive opretho ld t ved væbnet 
styrke.

Det var m enneskets selviskhed, bad og m isundelse, der var 
skyld i. a t den Ene, hvem  Gud sendte til jo rden  for at blive den 
lovede herlighedens konge, a t ban blev dra*bt. Om bans rige 
havde va*ret a f -»denne verden«, ville hans dod have tilin te tg jo rt 
alt håb om dette  riges virkeliggørelse; m en således blev det ikke, 
for ban  blev o p re jst fra de døde. Jesu s havde læ rt, al ban ville 
give sit kod for verdens liv: det vil sige, at ban ville do som 
Genløseren og F relser for verden (Joh . 6: å l ). Men i bans lig
nelse om hveden og klin ten  tilkendegav ban . a t en bel tidsalder 
ville hengå (or  bans rige ville blive en virkelighed (M att. 18: 
24- 80. 36— 43). I en anden lignelse g jorde Jesus det tydeligt, 
a t ban ville drage til »el lund langt borle« og så kom m e tilbage 
igen for at opre tte  sit rige. L ukas 19: 12.

Medens det guddom m elige styre over jo rden  ikke blev opre tte t 
b landt m ennesker ved Kristi fø rste  kom m e, begyndte dog dets 
forberedelse ved den tid. I m ange af lofterne om riget er det 
tydeligt, at Jesus ville have rep ræ sen tan ter fra m enneskeslæ gten 
forenet med sig som m ed-styrere. Disse er beskrevne af apostelen
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Pail 1 us som vGuds arvinger ug K risli medarvinger«  i Rom. 8: 17). 
Guds arbejde  på jo rden  mellem K risti forste og andet komme 
(m ere end nitten  årh u n d red e r) h a r  været kaldelsen og forbere
delsen a f denne riges-klassc. der er henvist til den i lignelsen om 
hveden og klin ten  som »rigets burn« (M att. 13: 38). Angående 
disse viser lignelsen, at deres endelige plads i H errens plan er at 
•»skinne sum  sulen i deres Faders rige« (M att. 13: 43). Disse h a r 
alle ligesom Jesus m ålte lide og do for retfæ rdigheds skyld. Men 
ligesom det var med ham  bliver disse også op re jste  fra de døde, 
for at de kan blive »konger og p ræ ster for Gud« og »konger på 
jo rd en «. —  Åh. 5: 10.

Apostlene og den tidlige m enighed forstod k lart, at H errens 
rige ikke ville træ de i virksom hed på jo rden  som en styrende 
m agt, førend han vendte tilbage, så håbet om hans kom m e var 
en meget kraftig  tilskyndelse for dem til i troskab  at nedlægge 
deres liv i hans tjeneste . Medens de var forvissede om, at Herren 
rigelig ville sørge for deres daglige åndelige behov, vidste de, at 
den store opfyldelse a f deres håb ikke ville blive virkeliggjort 
førend tidsalderens ende, da kongen ville vende tilbage og tage 
dem til sig. for at de kunne regere med ham .

M åden fo r  hans kom m e.
I det Gamle T estam entes pro fe tie r om Jesu  første komme, er 

der forudsagt m ange d e ta lje r i erfaringerne og begivenhederne 
u nder hans k o rte  ophold i kodet. De fleste a f disse havde en gan
ske bogstavelig opfyldelse —  hans fødsel i B ethlehem ; hans 
flugt til Æ gypten ; hans taler i lignelser og m ørke ta lem åder: 
hans indtog i Jerusa lem  på et æ sel; a t der blev kastet lod om 
hans usyede k jo rte l; hans lidelse og død på korset og hans op
standelse.

Hele perioden af Jesus første nærvarrelse på jo rden  varede kun 
3 '/a å r  i tid. S krifterne  åbenbarer, a t hans andet besøg vil vare 
et tusinde år. Det er derfo r ikke overraskende, a t der er m ange 
profetier, der sk itserer de begivenheder som skal finde sted under 
den tusindårige tidsalder, og at disse beskriver en s to r m angfol
dighed af forhold -— meget m ere end profetierne angående hine 
få å r  a f hans første  besøg.

Desuden er profetierne om Kristi anden næ rvæ relse på jo rden  
ikke forbundet med tilbagekom sten og arbejdet, af et inenne-
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skeligt væsen, men af den guddom m elige K ristus, ham  som ifølge 
Paulus nu er den »usynlige Gud«s u d try k te  billede. Det er derfor 
indlysende, a t disse profetier ikke kan forstås på  en så bogstave
lig måde som dem, der forudsagdc begivenhederne ved det første 
komme.

S krifterne  beskriver for eksm pel den opre jste  K ristus som en 
sto r konge ved hans andet kom m e; en som overvinder alle fjen 
derne af Gud og af retfæ rdighed, ja  tit sidst gør til in tet selve 
døden. Han kom m er som svar på de k ristnes bøn om at oprette 
Guds vilje på jo rden , idet han u n d ertry k k er shegtcns oprør imod 
Guds lov. Men dette arbejde kræ ver et tusinde år til dets fulde 
udførelse; og n å r det begynder er bele verden og slægten i den 
lavest m ulige tils tand  af synd og fornedrelse, med styret a f  den 
nuvæ rende onde verden«, fordæ rvet og upålideligt og næ sten belt 
gudløst. —  Galat. 1: 4.

Det er da indlysende, al p ro fetierne om arbejdet af jo rdens 
nye konge og forholdene på jo rden  under tiden for hans næ r
værelse må betragtes som beskrivende en ræ kkefølge af begiven- 
beder, fra begyndelsen af hans rige til dets herlige fuldendelse, da 
alle fjender er undertryk te , og krig. sygdom, sm erte og død er til 
ende og ophørte. Om vi u n d lad er at tage dette i be trag tn ing  vil 
disse talrige profetier synes forvirrende og m odsigende.

Tiden ikke k en d t forud.
Da Jesus m eddelte sine disciple, a t han  ville blive arrestere t af 

sine fjender og dræ bt, forstod de. at det rige, som de forventede 
ban skulle oprette , ikke ville blive en virkelighed på den tid. Da 
de huskede på hans lærdom  om, at han  ville gå bo rt og senere 
vende tilbage for at oprette  sit rige. gik de til ham på O liebjer
get og spurg te: »Når skal dette ske? og hvad skal tegnet va*re 
på din tilkom inelse (gra*sk, parousia, betyder næ rvæ relse) og 
verdens (græ sk, aion, der betyder tidsalder) ende?«. —  Matt. 
24: 3.

Jesus gav disciplene et v idunderligt svar på disse spørgsm ål, 
og ved at gøre dette forklarede han også m åden for hans tilbage
kom st. Med hensyn til tiden for denne, sagde han  ganske enkelt: 
»Men hin dag og linie ved ingen*. Han tilføjede i virkeligheden, 
at på den tid vidste han  end ikke selv h v o rn år han  ville kom m e 
igen. Fordi ingen dato for hans tilbagekom st ville blive åbenba-
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ret forud for hans komme, form anede lian disciplene til a t 
»våge*, det vil sif>e være på vagt og om hyggeligt studere  profe
tierne i forhold til verdensbegivenhederne, for a t de kunne skelne 
kendsgerningen om hans tilbagekom st ved de ting. som fandt sted 
på jo rden .

Da han  form anede sine disciple til a t »våge* fo rk larede Jesus, 
a t han  ville vende tilbage »som  en ly v  om n a lten «, og at kun de 
som vågede ville få kendskab derom . Men for at sikre dem mod 
nogen m isforståelse om hvor og hvorledes de skulle spejde ud 
efter ham , sagde han advarende, a t dersom  nogen skulle sige han 
var sk ju lt i et lonligt kam m er, eller på et ode sted, skulle de 
ikke tro  det.

D ette k u n n e  natu rligv is godt være den m åde p å  hvilken et 
m enneskeligt væsen k u n n e  viere ionligt næ rvæ rende eller n æ r
ved. men Jesus vidste, a t han  ikke ville vende tilbage til jo rden  
som et m enneskeligt væsen. Han vidste, a t han efte r opstandel
sen ville blive ophøjet til Guds h ø jre  hånd  og lig hans him m el
ske F ader kom m e til a t bo i et lys, hvortil ingen kan komme, 
»han som intet m enneske h a r set eller kan se« (Ps. 110: 1; Hebr. 
1: ,'t: 1. Tim . 6: 16). Da dette  er sand t, vidste Jesu s , a t han ved 
tilbagekom sten ikke kunne blive set bogstaveligt af m enneskers 
øjne, at kendsgerningen om hans na rværelse m åtte opdages ved 
den m åde på hvilken han  ville åbenbare sig gennem  det arbejde, 
han  da ville udfore.

M esteren fo rk larede : »Thi ligesom lynet [græ sk  as I rape, bety
der k lartsk in n en d e  går ud fra ost og sk inner lige til vest. såle
des skal m enneskesønnens tilkom m else [græsk, paronsia, bety
der næ rvæ relse] være« (M att. 25: 27). Det græ ske ord aslrape, 
som passende er oversat »lyn« på andre steder, er også brugt i 
det Nye T estam ente for a t beskrive k larhed eller k lartsk innende 
af anden slags. I denne udtalelse bruger Jesus det for a t be
skrive et k lart-sk in  som ville begynde i ost, og sk inne lige indtil 
vest. Det er indlysende, a t dette ikke er lynets k a rak ter. Den 
eneste k lart-sk innende der passer på denne beskrivelse, er solens 
lys. Vi om taler dette for at understrege, at Jesus ikke fortad ler os 
hvor hu rtig t ban vil kom m e, men snarere  hvad virkningen af 
hans næ rvæ relse vil va‘re.

Illustrationen  angiver k lart, a t forbundet med K risti anden 
næ rvæ relse ville der va’re en verdens-om fattende udbredelse af 
lys, eller kundskab , som gradvis ville tage til i s ty rke indtil hele
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jo rden  ville være fyldt af dens k larhed. Mange af Jesu  v idunder
lige lærdom m e og p rofetier var grundede på det Gamle T esta
m entes p rofetiske vidnesbyrd, hvilke syntes at passe på denne 
illu stra tion , idet de tilkendegav, at hans anden næ rvæ relse ville 
va*re som et s to rt lys, der til sidst ville åbenbare sig bele vejen 
fra ost til vest — med andre ord over hele verden.

En af det Gamle T estam entes p rofetier om M essias' tusind 
årige m erværelse som konge beskriver ham som »Retfæ rdigheds 
xol*, der vil »opgå m ed lægedom nm ier sine vinger« (M att. 4 :2 ) .  
Dagen for hans riges regering er profetisk  sk ild ret af Sakarias 
der skrev: »Og der ska l nære een ilag, den er kendI a f H erren; 
den ska l hverken være dag eller nal, og del ska l ske m od aftens  
lid, da ska l der blive Igs. Og Herren ska l vorde konge over hele 
landel; gå den dag ska l Herren være een, og hans navn eet.« -  
S akarias 1 4 :7 . ti.

Dagen, der lier e r henvist til. e r ikke en på 24 tim er. Dette er 
vist ved det t). vers, som erk b rre r , at på den »dag« skal Herren 
være konge over hele jo rden . Visselig vil H erren være konge i 
m ere end 24 tim er. Sandelig dagen for det rige om talt lier varer 
et tusinde år. og det vil ikke va*re for ved slu tn ingen af den 
tusind-års dag, a t der vil blive fu ld t lys.

Morke er brugt i skriften  som et symbol på uvidenhed om 
Gud. også om synden, der er forbundet derm ed, Jesus er »del 
sam le Igs«, der efte r apostlen Jo hannes skal oplyse »Iwerl m en
neske«  (Joh . I: !); 8: 12). Dette vil blive opfyldt u nder de tu s in 
de å r  a f  hans regering; men ikke for slu tn ingen af den •»dag« vil 
dette herlige væ rk være fuldendt. Forst da vil det k lare skin af 
lians næ rvæ relse have gennem tneng t alle m orke kroge på jo r
den. Først da vil det have sk innet ind i det form ørkede sind og 
h je rte  a f hvert m enneske, som er kom m et til verden.

»Jorden se r  d e t og bæver«,
Psalm e 97: 1— 7 er en v idunderlig  profeti om den tid, da 

H erren er bleven konge«. Vers I e rk læ rer: *Herren er bleven 
konge; jorden frgile sig, mange oer glæde sig«. Den enkle 
kendsgerning, a t Herren bliver konge over jo rden  vil blive en 
g rund  til sto r glæde, for det vil betyde den endelige oprettelse 
af retfæ rdighed og verdensom spæ ndende fred.

Men begyndelsesårene af hans regering er fulde a f tra-ngsel
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for m ennesker og in stitu tioner, der er ude a f harm oni med de 
retfæ rdige love, han vil oprette . Af denne g rund  hedder det vi
dere i p ro fetien : »S kyer  og m orke er rundt om kring  ham , rel- 
fæ rd  og ret er hans trones grundvold, th i gdr foran hans åsyn  
og sæ tter hans fjen d er i brand rundt om kring. Hans lyn oplyser 
jorderige; jorden ser del og hæver. B jergene sm elter som  voks  
for Herrens åsyn, for al jordens Herres åsyn. H im lene kundgor  
hans retfæ rdighed .og alle fo lkene ser hans ære f engl. overs. her
lighed)«.

F or den m enneskelige fo rnu ft lyder denne profeti om tiden, 
da Herren vil va-re konge over jo rden , meget underlig ; for vi 
ville vente den som en tid med fred og ro. med pris, taksigelse og 
glæde. I stedet for siges der a t »skyer og m orke er rund t om kring 
ham« den nye konge; at »ild gdr foran  hans åsyn«; at jorden 
ser hans lyn og bæver, og al bjergene sm elter som voks ved næ r
værelsen af al jo rdens Herre.

Men lad os huske på det forhold, som er frem draget her tid 
ligere, at profetierne om tlet tusindårige styre a f »Kongernes 
Konge« beskriver frem skrid tene i den regering fra  dens tidligste 
begyndelse til dens herlige fuldendelse. N år Hans regering begyn
der, er verden og alle in s titu tio n er i den gennem træ ng! af synd. 
og er i m ange tilfadde i åbenlyst oprør mod guddom m elig ret og 
retfæ rdighed. Verden er også i m ørke på den tid, sæ rlig t den 
hedenske verden.

D ette kra 'ver d rastisk  handling  fra den nye konges side. Vi får 
et hegreh om hvad dette betyder ved at læse pro fetierne i den ‘2. 
Psalm e: »H vorfor larm er hedningerne og grunder fo lkene på del 
som  få fæ ngt er? Jordens konger rejser sig, og fyrsterne  rådslår 
sam m en m od Herren og m od hans salvede«. Angående H errens 
stilling til dette, siger pro fetien : »Han som  troner i H im m elen  
ler. Herren spoiler dem . Så laler han lil dem  i sin vrede, og i 
sin harm e forfæ rder han dem«.

H erren erk læ rer videre: »Og jeg har dog indsat m in konge på 
Sion, m it hellige bjerg«. D ernæ st siger Jehovah , idet han  ta le r til 
sin konge: »Begær a f m ig! Så vil jeg give dig hedningerne til 
arv og jordens ender til eje«. At K risti herredøm m e over »jor
dens ender« ikke s trak s  m edfører fred og ro, vises k lart a f den 
guddom m elige befaling til ham  angående denne verdens riger, 
som lyder: »Du ska l knuse  dem  m ed jernslav; som  en potte- 
magers kar ska l du sonderslåi ilem«. Vers 9.
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Det vigtige punk t, der nu må la-gges m æ rke til i denne og 
lignende p rofetier cr, a t det første arbejde Kristi regering m å ud
fore bliver ødelæggelsen a f m enneskeligt herredøm m e over jo r
den. N år vi e rkender dette, kom m er m ange hid til dunkle profe
tier om hans tilbagekom st og regering til a t stå  i et helt andet 
lys og h jæ lper os I il ni forslå  den herlige kendsgerning, at verden  
idle rede er gået ind i del lidlige slad ium  a f hans regering.

Mange af de tegn. som Jessu  om talte  som svar på hans 
disciples spørgsm ål om hans tilbagekom st og tidsalderens ende, 
angik træ ngsel. Han sagde, a t »på jorden ska l fo lkene  ængstes i 
fo rtv iv le lse« (Luk. 21: 25). Ø jensynlig t vil nationerne blive æ ng
stelige og fortvivle, n å r  tle bliver slåede i s tykker som pottem a
gers kar. Jesus sagde, idet han citerede fra Daniel 12: 1, a t hans 
anden merv.-erelse ville va*re afm æ rket af så slor en trængsel, 
som  ikke  Iwr være! fra  verdens begyndelse« (M att. 2-1: 21. 22). 
Jesus sagde også: »og da ska l alle jordens slægter jam re sig«, 
på grund af hans nærva*relse (M att. 24: 30). E ftersom  den første 
åbenbarelse a f  hans riges au to rite t kom m er til syne ved om styr
teisen af de selviske in stitu tio n er i »den nuvæ rende onde ver
den«, e r  det tydeligt hvorfor profeten David skrev, ild går foran 
ham , og at »bjergene sm elter som voks for H errens åsyn«.

Itjerge og høje er brugt i sk riften  som sym boler på riger og 
regeringer. H errens »bjerg« for eksem pel, er H errens rige (Dan. 
2: 44). At »bjergene sm elter som voks« beskriver den opløsning 
af rigerne, der stam m er fra  næ rva’relsen af jo rdens nye og ret- 
færdige konge. Vi tvivler på, om der nogensinde i m enneskets 
historie h a r va>ret en så kort periode, hvor så m ange sym bolske 
»bjerge« er sm eltede, som den der begyndte med udbruddet af 
den første verdenskrig  i HH 4. Og sm eltningsprocessen fo r tsa tte s  
usva-kket. Den store frygt, der nu besjader verdens ledere, er. at 
der vil kom m e et fu ldstæ ndig t sam m enbrud  af civilisationen.

I fuld harm oni med dette e r profetien i Åhenb. 11: lo— 18. Her 
bliver vi u n d erre tte t om den tid. da der vil blive en om skiftelse 
a f herredøm m et over jo rd en : »K ongedøm m et over verden er til
fa ldet vor Herre og hans salvede, og han ska l være konge i al 
evighed«. A tter kunne vi forvente en øjeblikkelig åbenbarelse af 
fred, ro og glæde. Men således er det ikke! F ø rst af a lt bliver 
folkene »vrede« —  »Ogr hedningerne er bievne vrede*, og det siges 
os. a t det er dagen for H errens vrede. »Og din vrede er ko m m en «.

Profetien viser, at til sidst vil rige velsignelser med liv i sand-

il



hed kom m e lil folket, fordi H erren regerer. De dode vil blive op
vakte og få en prove for liv de dode sko l d o m m es«. I)e gam le 
p ro feter vil opstå og belønnes »da du sko l lonne dine tjenere, 
pro fe terne«; »de hellige« fra  denne tidsalder vil også m odtage 
deres arv  a f herlighed, æ re og udødelighed med Jesu s ; og hele 
m enneskeskegten —  »dem som fryg ter  dit navn, de sm å og de 
store« —  vil blive velsignet af hans regering: og alle forsæ tlige 
syndere vil blive ødelagt. Men det første er, at nationerne bliver 
vrede. Med andre  ord, denne profeti beskriver de fulde tusinde 
å r  u n d er M essias’ regering, idet den begynder med det første 
træ k , da hedningerne vredes og Guds vrede er over dem. og fo rt
sæ tte r indtil fred og liv er bleven tilståe t alle. der vil vise Ivdig- 
hed.

»med udost harme«.
Vi h a r allerede lagt inæ rkc til .at Herren en gang var den, der 

styrede Israels nation, a t den nations talrige konger sad på  hans 
trone og repnesen lerede ham . Men som vi h a r set kom det rige 
og styre til en ende med afsæ ttelsen af deres sidste konge Zede- 
kias. Men dette betød ikke, a t H erren aldrig  m ere ville regere 
over sit folk Israel, for i Esekiels afsæ ttelses dekret til Zedekias 
er det tydeligt ud talt, at det kun skulle vare ind til han ko m m er  
hvem  retten tilhorer« (Esekiel 21: 27). Om »han«, det er Mes
sias, nu er kom m et og hans regering er begyndt at v ise sig ved 
at denne verdens riger falder fra h inanden og sm elter, så skulle 
der også være noget bevis på hans regering i erfaringerne af 
Guds gam le folk Israel.

De fleste, der h a r fordybet sig i profetierne, er kendt med de 
m ange steder, som ta ler om det jødiske folks adspredelse b landt 
jo rdens talrige nationer, og om deres senere tilbagekom st til det 
fo rjæ ttede land. Alle er ligeledes bekendt med den m åde på hvil
ken P akcstina er bleven åbnet for dette folk. den nye sta t Israels 
frem kom st, og den stadige og voksende strøm  af im m igranter, 
der nu d rager til det Hellige Land fra  de krigsram te lande i 
E uropa og det m id terste  Osten. H itlers forfølgelser, der frem 
skyndede denne bevægelse af jøderne til Loftets Land, er også 
velkendt af alle. P rofe tierne tilsk river denne hårde trængsel 
joderne h a r  gennem gået, og som h a r b rag t så m ange a f dem til 
at længes efter Palæ stina, som et resu lta t af H errens styre* over
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dem. D ette bringes k la r t  til vor opm æ rksom hed i Esekiel 20: 
33— 35, hvilket vi c iterer:

»Så sandt jeg  lever, siger den Herre llerre, vil jeg  regere 
over eder m ed stierk hånd og m ed m irakt arm  og m ed ud
ost harm e. Og jeg vil fore eder ml fra  de fo lk  og sande  
eder fra  de lamle i hvilke I er adspredte, m ed stierk hånd  
og m ed ud rak I arm  og m ed m losl harm e. Og jeg vil fore  
eder hen til fo lkenes arken, og jeg vil dér gå irelte med 
eder, åsyn til åsyn«.

O pfyldelsen af denne profeti kan nu skelnes k la rt. Israels folk 
sam les i P alæ stina  fra m ange nationer, og deres tilbagekom st er 
blevet frem tvunget ved om stæ ndigheder, tler h a r  væ ret meget 
hjem søgende. H erren fo rk la rer at dette ville va're en åbenbarelse 
af hans vrede mod dem, og en åbenbarelse af den kendsgerning, 
at han a tte r  regerede over dem —  »vil jeg regere over eder ... 
med udost harm e«.

I gam le dage herskede Gud over Israel gennem  hans repræ 
sen tan te r Saul, David, Salomon og andre. Men med afsæ ttelsen  
af kong Zedekias v ar dette s ty re  »ikke mere«, »indtil han ko m 
mer, hvem  retten tilhorer«. Der er al g rund  til a t tro, a t dette 
m ellem rum , der ligger i o rdet in d til«, nu er udløbet, og at Her
ren nu a tte r  s ty re r over sit folk, ikke gennem  m enneskelige re- 
p ræ sen tan ter, m en gennem  den guddom m elige K ristus. »Kongers 
Konge og H errers Herre«.

Dette fornyede guddom m elige styre h a r ikke betydet meget 
andet end tra-ngsel for israe litte rn e  så langt, undtaget at det h ar 
b ragt en m illion eller flere a f dem tilbage til P alæ stina, og h a r 
velsignet dem med et s to rt gen indsa 'tte lses arbejde. Men det h ar 
endnu ikke givet dem fred og sikkerhed. Men hvad H erren sagde 
ville være det første resu lta t a f hans a tte r  oprettede styre, er 
in d tru ffe t; for han  sagde, a t han ikke alene ville føre dem ud af 
de lande i hvilke de var adspredte, men han vil føre dem  til 
»folkenes ørken«.

Alle folkene er idag i en »ørken« af kaos og forvirring. I denne 
situation  er 60 % a f sla'gten underernaT et, boligm anglende, d å r
ligt klæ dt og dør en tidlig død på g rund  af genvordigheder som 
ingen kan lindre. På tlet d ip lom atiske p lan er der også knaphed, 
hungersnød og ø rken tils tand . S ikkerligt, Israels vandringer i 
gam le dage i ørkenen Sinai, efter a t de havde forladt Æ gypten, 
var ikke m ere udm attende end de erfaringer, alle nationer nu 
gennem går.
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Den nye stat Israel er i den sam m e ø rk en tils lan d  og er i sand- 
lied blevet en del a f den. Med sin »harme« h a r Herren fort dem 
ud fra  de lande, hvor de var bosatte. Han h a r åbnet meget af 
Palæ stina for dem, men han h a r endnu ikke ført dem ud af den 
ørken af forv irring , i hvilken folk af alle nationer er kom m et 
ind i. Dette er ju s t den måde, profetien sagde, det ville forme 
sig på, n å r Herren begyndte at »regere« over dem.

Herren sagde angående Israel, »i denne ø rken : Dér vil jeg 
gå ire tte  med eder. åsyn til åsyn«. Form ålet med, a t Herren 
går irette  med dem, er, at de kunne blive bragt »ind i pagtens 
bånd.« ( Ksek. 20:37). I Jerem ias 31:31— 34 bliver vi u n d erre t
tede om, at Gud »uil oprelle en ny pagt m ed Israels hus og med  
Judas Hus«. Løftet er, a t han  vil skrive sin lov i deres h jerte , og 
til sidst skal alle kende H erren, fra  den m indste lige til flen 
største. Men pagten bliver ikke op re tte t s traks ved begyndelsen 
af H errens genoprettede regering over hans folk. Dette kom m er 
senere.

F ø rst regerer H erren »med udøst harm e« for at få dem  tilbage 
til L øftets Land. De vender tilbage, for s tø rste  delen i vantro , 
og han tillader dem at gennem gå den sam m e forv irring  og kaos. 
som er rådende blandt hele slægten under denne »træ ngselstid«. 
Han »går i rette« med dem  gennem  den nød og ængstelse, som 
han  tillader at kom m e over dem. Til slu t, og i en angrebshand
ling fra »nord«, vil hedninger søge at ødelægge Guds gam le folk, 
men da vil Gud befri dem. Da erkender de H errens hånd i deres 
anliggender og vender om til ham  i tro  og lydighed. På denne 
m åde bliver de ført »ind i pagtens bånd«. —  Esekiel 38 :15—23.

D et k lare  —  skin  a f  hans næ rvæ relse.
Ib landt de tidens tegn, som idag mest frem træ dende beviser, at 

»Herren er bleven konge«, er disse, der åbenbarer, a t hans u ra n 
sagelige m agt gradvis er ved a t (»delægge jo rd en s selviske in sti
tu tioner, og også de usædvanlige om stæ ndigheder, under hvilke 
Israels folk er ved at blive genoprettet i løftets land. Der er 
im idlertid  m ange beviser af en lykkeligere n a tu r, der ligeledes 
k lart angiver, a t vi lever i det tidlige daggry af H errens nye dag. 
Vi h a r lagt ina-rke til Jesu profeti, a t hans næ rvæ relse ville 
være som en klart-sk innende, der til sidst ville oplyse hele jo r 
den: og lyset af hans næ rvæ relse kan allerede skelnes i m ange 
retninger.
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En anden profeti, der indeholder en lignende tanke, er den, 
hvor Daniel forudsiger, a t i »endens tid« ville der blive en stor 
forøgelse af »kundskab«. (D an. 12:4). Lys er et sym bol på 
kundskab . Hvor v idunderlig t er denne profeti bleven o p fy ld t! 
K undskaben forøges overalt. 1 s to r udstræ kning  er den bleven 
b rug t meget selvisk. Om dette ikke var tilfæ ldet, ville den kund
skab. som H erren allerede b ar givet m ennesket lier i »endens 
tid«, borttage m eget af det hårde i den oprindelige »forbandelse«, 
der kom  over vore første foræ ldre på grund af synd.

Denne forøgelse af kundskab  b a r hævet gennem snits leve
alderen fra 35 til 67 år. Vi an ty d er ikke herm ed, at m ennesket 
nogen sinde vil opdage livets hem m elighed og kunne leve evigt 
uden Guds ledelse og hjæ lp. Den virkelige »genoprettelse« til 
liv s tå r endnu tilbage, og vil blive en yderligere åbenbarelse af 
den kendsgerning, a t »Herren er bleven Konge« og regerer. 
Sam m en med de m ange lovede velsignelser under H errens rige. 
vil m ennesket også blive tildelt kundskaben , der giver dem sik 
kerhed og tryghed. D ette vil naturligv is være ved h jæ lp  a f jo r
dens nye styre, for det vil være et af resu lta te rn e  fra det klare 
skin af hans nærværelse.

I den guddom m elige økonom i få r m ennesket nu lov til at bruge 
den forøgede kundskab  til i s to r udstræ kning  at frem stille øde
læ ggelsesredskaber, ved hvilke det ødelægger den verden, hvori 
det lever. Men til trods for dette, og m edens vi endnu er i den 
tidlige m orgen af den nye dag, er også m ange velsignelser blevet 
tilgængelige for folk. Nylig ta lte  p ræ sidenten for H arvard  un i
versitet til fire tusinde af A m erikas ypperste  videnskabsm æ nd. 
Ilan sagde, a t de næ ste 50 å r ville se solen som d riv k ra ft for at 
skaffe varm e, k ra ft og lys, kultivere alle øde s tra 'k n in g er på 
jo rden  og andre udviklinger, som ville være til s to r velsignelse 
for sla*gten.

Dette er natu rligv is kun  begyndelsen. Lyset fra  tronen af jo r 
dens nye konge vil stadig sk inne og med tiltagende styrke, indtil 
hele den usunde tåge af uvidenhed, overtro  og synd er helt for
svundet. T ilsidst vil kundskaben , der stam m er fra hans nærvæ- 
relse m edføre en sand forståelse a f H erren og af hans vilje. Og 
det vil alene være ved lydighed mod denne kundskab , at nogen 
vil m odtage de fulde velsignelser af dette  nye rige; det er vel
signelserne af fred med Gud, sundhed, glæde og evigt liv. D ette vil 
blive det endelige resu lta t af regeringen af jo rdens nye konge.
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I vor tekst form anede David Israeliterne til at sige b landt fol
kene, »Herren er bleven konge«. Dette var sand t i en meget be
græ nset forstand  i Davids tid, som vi har set. Im idlertid  h a r 
denne udtalelse en dybere betydning. Den er profetisk om den 
tid. da den lovede Messias vil begynde sin regering på jo rden . 
Og hvilken velsignet forret tilh o rer os nu, at vi som åndelige 
Israeliter m å forkynde for alle folk, »Herren er bleven konge«. 
Det er sandt, a t det er nødvendigt at fo rk lare  i vort budskab, 
at nu er »skyer« om kring  den nye konge; at ødelæggende 
»ild« går foran ham ; at han slå r nationerne i s ty k k er; at han 
får rigerne til a t »sm elte som voks«. Men på g rund af det ende
lige form ål med hans regering, og til trods for den nuva*rende 
»træ ngselstid«, kan vi opm un tre  folket til at glæde sig.

Ja , rigets budskab  idag er et om en sto r glæde, som aldrig  for. 
I denne tid, hvor m enneskeligt liv bliver så ødselt ødelagt, kan 
vi fortæ lle m ennesker, at den nye konge vil opre tte  til liv igen. 
og under hans styre vil døden blive g jo rt til in tet. Således vil den 
store tragedie, der stam m ede fra vore første foræ ldres op rø r 
imod guddom m elig lov, blive afslu tte t. Med alle fjender a f (lud 
og af retfæ rdigheden underlagt sig, vil Jesus, der regerer i tu 
sinde å r for at opfylde dette  herlige form ål, overgive riget til 
F aderen, for at han kan være »alt i alle«. —  1. Kor. 15:24— 28.

Denne artikel kan fåes i sæ rtry k  for 25 øre stykket.

Mindehøjtiden.
Ifølge den jød iske kalender ind træ der den 14. nisan i år, 

linning aften den S. april e fter  kl. IS, svarende til årsdagen for 
Jesu  indstifte lse af dette hellige m åltid  til m inde om hans fu ld
bragte va*rk, og til hellig ihukom m else af slagtningen af »Guds 
Lam«. 1

Lad os som ingen sinde før berede vore h je rte r  til denne store 
hø jtid . —  Vi anbefaler pån y  vennerne at studere omhyggeligt 
elvte kapitel af (i. hind — »Den nye Skabnings Paaske«.

Indlagt vil vennerne finde det nye brevkort og den nye trak ta t. 
Med glæde leverer vi disse frit til vennerne til uddeling.
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*  SKRIFTEN LÆRER OS TYDELIGT:

At Menigheden er “den levende Guds Tempel” — i særlig 
Betydning “Hans Værk”, hvis Opbyggelse er gaaet for sig 
hele Evangeliets .Tidsalder igennem — siden Kristus blev 
Verdens Genløser og Hovedhjørnestenen i dette Tempel; og 
naar det er fuldendt, skal Guds Velsignelser derigennem flyde 
ud “til alle Folk”, og de skal finde Adgang til Ham. — I. Kor.
3:16, 17; Ef. 2:20—22; I. Mos. 28:14; Gal. 3:29

At Afslibningen, Tildannelsen og Fuldkommengørelsen af 
dem, der tror paa Kristi Forsoningsværk, og som er indviede 
til Ham, skrider frem i Mellemtiden; og naar de sidste af disse 
“levende Stene”, som er “udvalgte og dyrebare”, er endeligt 
tilhuggede, vil den store Bygmester samle dem alle i den 
første Opstandelse; og Templet skal fyldes med Hans Her
lighed og blive et Mødested for Gud og Mennesker hele 
Tusindaarsriget igennem. — Aab. 15:5—8

At Grunden for Menighedens og Verdens Haab ligger 
deri, at “Jesus Kristus af Guds Naade smagte Døden for a lle ” 
som “en Genløsningsbetaling for alle”, og at Han vil blive 
“det sande Lys, som oplyser h v e r t  M e n n e s k e ,  d e r  
k o m m e r  t i l  V e r d e n  — “i sin belejlige Tid”. — Hebr.
2:9; Joh. 1:9; I. Tim. 2:5, 6

At Menighedens Haab er, at den skal blive lig sin Herre,
“se Ham, som Han er”, blive “delagtig i den guddommelige 
Natur” og dele Hans Herlighed som Hans Medarving”. —
I. Joh. 3:2; Joh. 17:24; Rom. 8:17; II. Pet. 1:4

At Menighedens nuværende Mission er at berede de 
hellige til deres fremtidige Gerning; og lade enhver Dyd og 
Naadegave komme til Udvikling i sig; at være Guds Vidne for 
Verden; og berede sig til at blive den næste Tidsalders 
Konger og Præster. — Ef. 4:12; Matt. 24:14; Aab. 1:6; 20:6 

At Verdens Haab bestaar i de Velsignelser, i Retning af 
Kundskab og gunstig Lejlighed, til hvilke der vil blive 
Adgang for a 11 e i Kristi tusindaarige Rige, i Tiderne for 
Genoprettelsen af alt det, som gik tabt i Adam; at denne 
Genoprettelse vil komme til de villige og lydige gennem 
Kristus og Hans herliggjorte Menighed, medens alle genstridige 
vil blive u d r y d d e d e .  — Ap. G. 3:19-23; Es. 35
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