


,,Herre! havde du vreret her, da var min Broder 
ikke ded.'' Disse Ord rettede Martha til Jesus. da 
hendes Broder Lazarus var d0d. L>~ udtrykker den 
dybe Hjertesorg, der ertares af Millioner, naar deres 
k~re tages fra dem ved D0den. Saare mange Tankt•r 
gennemstrnmmer Sindet ved en saadan Lejlighcd, -
havde vi bare gjort dette eller hint, eller havde vi 
blot sendt Bud efter en anden Doktor. Eller om 00-
den skyldtes en Ulykke paa Rejse, siger vi, oh! om 
vore krere ikke havde begivet sig ud paa den Tur, 
vilde det ikke vrere sket. I Marthas Tilfrelde t~nkle 
hun, at det var jesu Frav~relse, der f0rte til hendes 
Broders D0d, og hun var derfor tilb0jelig til at 
dadle ham. 

Og mange har delt Marthas Synspunkt, idet de 
har felt, at paa en eller anden Maade var Herren 
ansvarlig for deres kreres D0d, eller han kunde i det 
mindste have forhindret Tragedien i at indtrreffe. Saa 
sp0rger de, h v o r f o r ? - De forestiller sig, at de 
maaske har gjort noget, der, mishagede Gud, eller 
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at det var den afd0de, der muligvis blev stratfe1 for 
at have gjort Uret. Og maaslce trenker de med Skzl
ven paa, om dette skulde vzre sandt, hvorledes er 
da nu den bor1gangnes Tilstand? Lider han eller 
hun det, som er vil!rre end Deden? 

Bland! de Tanker, der plager saa mange, naar 
D0den beseger Hjemmet, er ogsaa det s tadigt ube
svarede Sp0rgsmaal om, hvad der ligger paa den 
anden Side Graven? Skal vi nogen Slnde se vore 
kifre igen ? Er de lykkelige nu, og ska.I vi en L>ag 
forenes med dem i deres Lyklce? Vore Hjerter la! nges 
efter afgjorte Svar paa alle disse fo rvirrede Sp0rgs-
111aal, der fremkommer af vor Sorg. Og disse Sp0rgs
maal kan virkelig besvares, og Svarene findes i Ouds 
Ord. 

Hvorlor der Menneskene i det hele ta.get? Mange 
vii viere 1ilb0jelige til at svare, at det er n at u r-
1 i gt for Mennesker at blive gamle og de; men der 
er en Svaghed i dette Svar, og den er, at Millioner 
d0r, f 0 r de bliver gamle. Den uhyggelige H0stmand 
- L>eden - anser ikke Personer, for han slaar unge 
saavelsom gamle ned, ugsaa hellige og Syndere. Men 
om det er et Barn eller Fora:ldre, der er oppe i 
Aarene, der gaar bort, er Chocket lige stort. Vi ger 
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os aldrig fortrolig med Deden. og setv efter Tusin
der af Aars Erfaringer med dette Uhyre, er den men
neskelige Slregt ikke bleven vant til hans Beseg, de 
kommer altid som en uvelkommen Overraskelse. Saa 
er der da i Virkeligheden ikke noget, der hedder at 
d0 en ,,naturlig Ded", for D0den er altid unaturlig 
og uensket. 

Bibelen forklarer, at Menneskene der paa Grund 
af Synd - det er ikke den enkeltes Synd, der bliver 
slaaet ned af D0den. men paa Grund ar den oprin
delige Synd, vore ferste Forreldres Synd. 

Apostelen forklarer, at gennem dcm kom Synden 
ind i Verden. ,,og D0den ved Synden". (Rom. 5,12). 
Ved Arv er vi alle Medlemmer af en deendc Slaegt. 
Det er godt at huske paa dette. naar D0den kommer 
til vore Hjem. for det hjrelper os til at erkende, at 
dcnne tragiske Erfaring ikke skyldes vor Mangel paa 
lnteressc eller Omsorg, og at den ikke er nogen srer
lig Straf ,hverken for den d0de eller over de Slirgt
ninge, som bliver tilbage. Vore ka:re d0r, fordi ,,alle 
i Adam der". Og desuden kan vi finde Trnst i det 
vidunderlige L0fte fra Ouds Ord, at ,,I i g es om 
a 11 e d 0 r i A d a m, s a a s k a I a 11 e I e v e n
d e geres i l<ristus". (l. Kor. 15:2~). 
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Fredellg Sevn. 
Lad os i Tankerne gaa lilbage til Jesu Tid og til 

den krere Familie i Betaflia - Maria, Martha og La
zarus -, og derfra samle nogle meget oplysende og 
opmuntrende Tanker. 

Del syncs, som Jesus var en srerlig Ven af denne 
Familie, og de tog det for givet, at Jesus vilde kom· 
me dem Iii Hj~lp, saa snart han herte, at Lazarus 
var blevet syg. Jesu Gerning havde paa den Tid fort 
ham bort Ira Betania, men de to Sestre sendte Bud 
Ii l ham og lod sige: ,,Herre I se, h an , som du elsker, 
er syg." (johs. 11 :3). 

Jesus modtog dette Budskab uden at foretage sig 
noget i to Dage. Da sagde ban Iii sine Disciple: 
,,Lazarus, vor Ven, er sovet ind, men jeg gaar for 
at v~kke ham." (Joh. 11: II). Denne Udtalelse kom 
som en Overraskelse for hans Disciple. Ogsaa de 
havde h0rt, at Lazarus var alvorlig syg. Jesus havde 
rimeligvis fortalt dem det, da han havde faaet Med
delelsen. Men om Lazarus nu sov, kunde de ikke for
slaa, hvorfor Mesteren enskede at vrekke ham. De 
kan have trenkt, at dette var en forkert Bedemmelse, 
derfor sagde de ti! ham: ,,Herrel er han sovet ind, 
da bliver han frisk igen." Med andre Ord trenkte de, 
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det vllde v.ere t.'n stor Fejltagelse at vct'kke en syg 
Mand, der hvilede i rolig Sevn, - at det vilde vrerc 
meget bedre for ham at forts.ette sin Sr;wn. 

Men de forstod ikke, ftvad Jesus mente. Berctnin
gen siger os, at: ,,Jesus havde talt om hans Oed." 
(Joh. 11 :13). Da Disciplcne misforstod hans Henvis
ning til Lazarus som sovende, sagde han rent ud til 
dem: ,,Lazarus er ded." (Joh. 11 :14). 

Her har vi fra Mesterens egne Lreber et betyd
ningsfuldt og tilligc et tr0stende Syn paa D0den. De
den er som en S0vn, hvilket betyder, at de, som er 
dede, hviler, ventende ubevidst paa, at Herrens Tid 
skal komme for at vrekh dem af S1wne - D"dens 
Sevn. 

Saaledes ser vi, at Sevn ifelge Skriften er et Bil
lede, der hj~lper os til at forstaa Betydningen af 
Ded. 

Der er to karakteristiske Trcek ved S0vn, det ene 
er, at de, som sover, er ubevidste. De er uvidende 
om, hvad der gaar for sig i Verden omkring dem. Oc 
er hverken bedrevede eller glade. De har ingen Pla
ger og erfarer ingen fornemmelser af Glrede. De 
hverken hungrer eller ter~!er. Om dem siger Skrif-



ten: ,,De levende ved, at de ska I de; men de dede 
ved ikke noget." - (Prre~:I. 9 :5). 

Men det andet karakteristiske Trrek ved S0vn er 
ogsaa meget betydningsfuldt, naar vi l~nker paa det 
som en 11 lustration paa D0d. Det er Forventningen 
om en Opvaagnen. Om Aftenen lregger M oderen sit 
elskede Barn i den lille Seng, synger for det en blid 
Vuggesang, indtil dels 0jne lukker sig i S0vn, og 
dets lilh.' Hjerne gaar ind i Glem:;elens land. 

Barnet er nu ubevidst, og Moderen lister sig stillt 
ud af Vrerelset, lykkelig i si n Ka:rlighed Iii hendes 
lille Ska t, og gla:dende sig i Forventning om meste 
Morgen at here hendes Barns yndige Pludren. Der 
er ingen Taarer, intet bl0dende Hjerte, ingen Ensom
hed; th i Barnet sover j o blot, og om Morgenen vii 
det vaagne Iii Liv og gennemlrrenge Hjemmet med 
sin Gla:de. 

Om en ung Pige, som var d0d, sagde Jesus: ,,Pigen 
er ikke ded, men hun sover." Alter her som i Laza
rus' Tilfadde henviste Jesus Iii D0den som vrerende 
blot en S0vn. 

Fordi Gud har tilvejebragt Liv gennem Kristus, 
vii der blive en Opvaagnen Ira D0dens S0vn om 
Morgenen paa Jordens nye Dag, Dagen for Kristi 

6 



Rige, der snart vii gry. Jesus sagde til sine Disciple: 
,,Vor Ven Lazarus sover, men jeg gaar for at vrekk~ 
ham af S'wne." (Joh. 11 : 11 ) . 

Oet var Jcsu Tanke at v~kkc Lazarus af Pedens 
S0vn, og han udferte sencre sin Hensigt til stor 
GICl'dc for Lazarus' S0stre og for alle, der holdt af 
ham. 

Til Liv lgen. 
Efter at Jesus havdc 111eddelt sine Hensigter til 

Oisciplene, drog han Iii Bctania, til sine Venner, 
Martha og Marias Hjcm. Martha medte ham, da han 
n~rmedc sig Hjerumct, og bcbrejdellc ham blidt, at 
han ikkc var kommcn, mcdcns hendcs Broder endnu 
var i Live. Da svan:de Jesus hcnde med Ord, der i 
Sandhcd er vaml at l~gge M~rkc til - Ord, dcr 
har givct Ekko gennem de Aarhundreder, <.ler er for
l0bet, siden de blev udtalt, Ord, dcr har givet Trest 
til Tusinder af s0rgende, der kunde gribe deres for
undcrligc Enkclthcd og tro, at <.lisse Ord en L>ag vii 
blive sande. Jesus sag-de: ,,0 i n B rode r ska I 
o p s t a a !" (Joh. 11 :23) , engelsk OvcrsCl'ttclsc: 
,,L> i n H r c, d e r s k a I s t a a o p i g e n ! 

Her er Hibclcns store Haab for allc, som er d0dc 
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- d e s k a I I e v e i g e n t Men vi naa ~lcke over
se det Lille Ord i gen. Jesus sagde ikke til Martha: 
Gra!d ikke, for din Broder er ikke virkelig ded. Jo, 
han v a r de d ! Jesus havde tydeligt sagt til sine 
Di sci pl e : ,,Lazarus er dlild", og vi kan vzre sikre 
paa, at han ikl<e vilde modsige denne Sandhed i sin 
Samlale med Martha; men hans tr0stende Budskab 
til hende var, at hendes Broder s k u J d e I e v e 
i gen, al han, som var ded, vilde blive genoprejst 
til Liv. 

Flere Aarhundreder fer dette spurgte Profeten Job: 
,,Naar en Mand d0r, lever han op igen?" (Job. 
14 : 14). Lzg Mrerke til den korrelcte Maade, paa 
hv ii ken Job relter sit Sp0rgsmaal. Job Sperger ikke: 
,,Om en Mand d0r, er han saa virke.lig d0d?" eller: 
,,Er der noget i en Mand (ell er Menneske), der for
bliver i Live efter Legemets D0d?" Job vidste, at 
00den var en Virkelighed, en grusom, tragisk Virke
lighed. Han vidste, at Oeden var en Straf for Synd, 
og da hele Slzglen var Syndere, saa der alle. Hvad 
Job 0nskede at vide, var, om den d0de vilde blive 
oprejst til Liv. - Ska I h an I e v e ,, i g e n"? 

Jesus besvarede dette sp,ugsmaal for Job, for 
Martha l)g for alle, der er villige til at modtage den 
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enkelte Sandhed i hans Ord: ,,Din Broder 
s k a I s t a a op i g e n." 

At de d0de skulde oprejses tit Liv en Gang i frem
tiden, var ikke nogen ny Tanke for Martha, thi hun 
troede paa det gamle Testamcntes Lefter, der frem
holdt dette velsignede Haab. Efter at Profeten Job 
havde fremsat Spergsmaalet: ,,Naar en Mand der, 
lever han da op igen?" fandt han Svaret og udtrykte 
sit eget Haab med disse Ord: ,,Saa vilde jeg vente i 
D0den alle mine Stridsdage, indtl1 min Aflesning 
kom. Du skulde kalde, og jeg skulde svare dig, du 
skulde lcrnges efter dine Hcenders Gerning." - (Job. 
14:14-15). 

I en Profeti, der angaar Haabet for de Bern, der 
blev drcrbt paa Herodes Bud ved jesu fedsel, siger 
Herren til de grcedende Medre i Profetien benrevnet 
Rakel: ,,. .. H o I d d i n R 0 s t fr a G r a a d o g 
d i n e 0 j n e f r a T a a r e r ! Thi der er Lim for 
dit Arbejde," siger Herren, 110 g de ska I vend e 
t i l b a g e f r a F j e n d e n s L a n d. Og der er 
Haab for din Fremtid," siger Herren, o g B 0 r n e
n e s k a I v e n de t i I b a g e t i I d e r e s La n
d em~ r k e.'' (Jerm. 31 :16--17). 

Martha. kendte sandsynligvis disse forunderlige 
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Lefter, der forsikrede om en kommende Tid, da de 
d0de, unge og gamle, vilde blive oprejste til Liv. 
Desuden havde Jesus Va!ret en hyppig Ga>st i deres 
Hjem, o~ hun havde uden Tvivl h0rt de vidunderlige 
Livets Ord, der kom fra hans inspirerede La>ber. 
Saa da Jesus sagde til hende: ,,0 i n B r o d e r 
ska I st a a op i ~en," svarede hun: ,,Jeg ved, 
han skal staa op i~en i Opstandelsen paa den yderste 
Dag." (Joh. 11 :24 ). Ja, hun ta>nkte, at alle de d0de 
vilde ,,.-.taa op igen", at de vilde hlive opvakte fra 
D0dens s~wn, fordi hun vidste, at dette var Guds 
Plan for hele Sla>gten. 

Hvad kunde Martha me~ med Ordene: ,,den yder
ste Dag"? Ouds Plan til Sl~gtens Freise og Befri
else fra Synd og Oed er delt i Tidsperioder, som 
Hibelen kalder ,,Dage". Det vii vrere under den sid
ste af <.lisse Tidsperioder, disse Oage, at Guds 
store frelses Plan vii naa sin herlige Fulde~delse. 
,,Oen yderste Dag" i Guds Plan er en tusind Aars 
IJag - de tusinde Aar, hvor Kristus regerer. 

At der er talt om denne Periode som en ,,Oag", 
er af slor lietydnin~ som en Modscetning til de for
ud~aaem.lc seks tusind Aars Erfaringer for Sla>gten. 
Skrilterne henviser til disse som en Markets Tid, en 
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Nattetid med Sorg og Ded. Angaaende denne m0rke 
Jl.;at med Synd og Lidelse og Glredens Morgen, der 
vii i0lge, skrev Psalmisten: ,,Thi et 0jeblik varer 
hans Vrede; i hans Gunst er Liv; Graad kan vare en 
Nat over, men Olrede kommer om Morgenen." -
Psalm. 30:6; engelsk Oversrettelse. 

Skent ()avid taler om Guds Vrede, skal vi ikke 
tirnke paa ham som hre vngerrig, ell er at have Gire
de i sine Skabningers Lidelser. Heller ikke vii hans 
Vrede give sig Udslag i Pine af de onde i et brren
dende Helvede for evigt; heller ikke i en Skrersild i 
en begrienset Tidsperiode. Det nye Testamente for
treller os om Guds Vrede og forklarer, at den nu 
aabenbares fra Himlen over al Ugudelighed og Uret
frerdighed. (Rom. I: 18). Guds Vrede aabenbares i 
den D0dsdom, der er fteldet over hele Slregten. -
,,Som alle d0r i Adam• - (I. Kor. 15:22). I Guds 
Gunst er Liv, erklrerer Psalmisten (Psalme 30:5). 

Her er Guds Gunst stillet op i Modsretning til hans 
Vrede. Da vore f0r~te for reldre overtraadte Guds Lov, 
trak han sin Gunst tilbage fra dem. Bernvede hans 
Gunst kunde de ikke vedblive at leve, saa at den 
Dom, der lyder: ,,St0v er du, og til St0v ska) du 
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vcmk tilhagc," aulomatisk begyndte at trrede i 
Kraft; thi de hcgyndte at d0. - (1. Mos. 3:19). 

Mcnnl'skcsla:gtcn har vreret d0ende lige siden 
tk't Tillspunkt. l>a Oud trak sin Gunsts Sollys til
hagc, Si.t'nkclle et ,,M0rkc" sig ned over Mcnneske
sl<l'gtcn, cl Morkc saa tcet, at det h:ir vceret f0leligt 
i :ille de Smcrkr og Kvalcr, der har ledsaget D0d
p111~l·Ssen. Denne ,,Nat" i Venlens Erfaringer i For
hindclsc med Synd og Syndens Resultater har i 
Sandhl'd v~n:t en Oraadens Nat, men den skal ikke 
vare evigt! Del har va-rct en lang og trist Nat, men 
Morgcncn kom111cr, og med den vii ogsaa den ud
lovcdc Ola·dc konunc - en Ula:dc, der vii Olive ube
J.{t~nst•I, naar l>1-1den ophiirer med at fielde sit Bytte, 
og da tic, som er d"'dc - vcd Ud0vclsen at guddom-
111cliK Magi - vii hlivc kaldt tilbage til Livet. 

Saakdes var dcl, dn Jesus sagde til Martha: ,,l>in 
Br.,dl•r skal staa up." - da var det ganske nalurligt, 
at ct Hillcdc manc(lcs frem i hendcs Sind, et vidun
dl·rligt Hillcdc a{ den Ola:dc, der vii komme til helc 
,\1l'lllll'Skesla:gtcn ran den nyc Dag, da Livets Vel
signclsl'r hlivcr ud.,st over alle - og derfor svarelle 
hun: ,,Jc~ ved, al han skal slaa op i Opslandelsen 
paa den ydcrstc Dag." Jesus bemegtede ikke, at del 
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var sandt, hvad hun her sagde. Ja, det var utvivl
somt en Felge af hans egen Tjeneste i dette Hjem 
i Betania, at dette Haab om en altomfattende Op
vaagnen af alle, som sover i Dedens Sevn, stod saa 
klarl for Marthas Ujcrtc. Jesus hekrccftcdc snarerc 
hendes Tro, da han sagdc: ,,Jeg er Opstandelsen oi.: 
Livet; den, sorn tror paa mig, skal leve, om han end 
der; og hver den, som lever og tror paa mig, skal 
i al Evighed ikke de -" (Joh. 1J :25, 56). 

,,Jeg er Opstandelsen og Livet/' sagde Herren og 
mente dermed, at paa den fremtidige Dag, da de 
dede vilde blive levendegjort og Edens Have atter 
blomstre, og dens G1·a:nser vilde omfatte hele Jor
den, vilde han blive den Kanai, hvorigennem den 
~uddommelige Kraft vilde fuldbyrde dette. Jesus er 
Verdens store Lysbringer - Livets Lys (Joh. 1 :9; 
8: 12; 9:5 ). Hans Kongedemmes Styre vii indfere 
den ,,Dag", der bringer Sundhed og Liv. Han vii bli
ve, hvad Profeten beskriver som ,,Retfa!rdigheds 
Sol", der vii opgaa med La:gedom under sine Vin
ger." (Mal. 4:2). 

Kristus. 
,,Tror du dette?" sperger Jesus, rettet til Martha 
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- lror du , at jeg er D e n, som vii genrejse din Bro
der 1il Livet paa den Oag, da Guds kzrlige Plan 
med Menneskeslzgten vii blive fuldbyrdet? Og Mar· 
Iha svarede: ,,ja, Herre! jeg tror, at du er Kristus, 
Ciuds s.,n, den, som kommer til Verden." (Joh. 11 :26 
- 27 ). Lil(e fra den Tid, da Menneskene laldt i Synd 
og hjcmfaldt til Dud, havde Gud lovet at sende en 
Hefrier. Oct L0fte blev givet Abraham, at hans Af
kom skulde vclsigne alle Jordcns Slcegter". (I. Mos. 
12: 1- 3 22: 18). 

Apos lelen Paulus lorklarer, at Jesus var dcnne 
,,Sied", som Leltet gjaldt (Gal. 3:16). Og Martha 
vidste dette, og ford i den forjzttede Kristus skulde 
velsignc alle Jordens Sl~gter, vidste hun, at han og
saa maatte vll!re ,,Opstandelsen og Livet". 

Selv paa Marthas Tid var der gaaet mere end 
lire tusinde Aar under Uedens Herredemme. Hendes 
~gen Broder var d0d, saa hun vidste, at om Guds 
Lofter skulde opfyldes, der talte om at velsigne alle 
Jordens Slcegter gennem Kristus, maatte den, der 
sov i Ded~n, n0dvendigvis vzkkes op Ira Deden; 
og hun troede, at Jesus var d e n, der vi\de gere det 
- ,,i Opstandelsen paa den yderste Dag" . 

.,Uen, som tror paa mig, skal leve, om han end 
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d0r," sagde Jesus. (Joh. l l :25). Her er et bestemt 
Lefte til alle troende om en Opvaagnen fra D0dens 
S0vA. Dette Lefte var f0rst og fremmest bestemt til 
at torsikre Marlha om, at Lazarus' Ded ikke skyldtes 
hans Mangel paa Tro cller Troskah over for Jesus. 
Lazarus troedc paa Jesus, men dedc alligevel. Delte 
har v~rcl Tilfieldct med allc troende fra den Tid af 
og indtil nu, 111en Jesus forsikrede Martha og os om, 
at D0<len ikke er Enden paa det Hele, - ,,om han 
end d0r eller dede, skal han dog Jeve", det vii sige 
blive genrejst til Livet. 

Saa trzkker Jesus Uvishedens T.rppe til Side og 
giver os et yderligere Glimt af den ,,yderste Dag", 
fo1 at vi desto bedre kan vrerds~tte Guds gramselese 
Kzrlighed tilkendegivet i hans Foranstaltning for Liv 
til hele Menneskesl~gten. Han siger: ,,Hver den, som 
lever og tror paa mig, skat i al Evighed ikke de.'' 
L>enne Udtalelse grelder ikke den nrervrerende Tid, 
da alle nuder. Hele Menneskeslregtens fremtidige Liv 
afhrenger af, at de bliver vakt op af Dedens Sevn. 

Men det vii vrere anderledes paa hin nye Dag -
den Dag, da ,,Retfrerdighedens Sol" vii sprede den 
lange Syndens og D0dens Nattemerke og bringe Lys 
0¥ Liv til hele Menne1keslzgten. De. som lever da, 
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o~ som tror paa Kristus, skal aldrig de - de skal 
virkelig forblive levende for bestandigt sam menne
skelige v~sener. 

l>e retllel'dige 01C uretfRrdlge. 
Hnm vi i vrere levende paa denne ,,yderste Dag", 

tknnc Tusindaarsdag. da Velsignelser i Retning af 
cvigt Liv vii blive sikret alle, som da tror? Hele 
Menncskcslzgten vii da leve, thi Guds Plan gaar ud 
paa at opvzkke alle Ira Dedens Sevn. Paulus siger, 
a t der s.kal ske ,,en Opstandelse baade af retfcer
d ige og uretfil'rdige". ( Apg. 24 : 15) . Og Jesus er
klcerede : .,Undres ikke herover ! Thi den Time kom
mer, da alle de, som er i Gravene, ska! here hans 
Rest og gaa lrem." (Joh. 5 :28--29). Den tresterige 
Tanke i Restt!n af dt:tle Skriltsted har tidligere vce
ret fordunklet ved en urigtig Oversiettelse. Rigtigt 
oversat lyder dt!I saaledes: ,,De, som har gjort det 
~odt! for at opstaa til Liv, men de, som har gjort 
det onde for at opstaa til Uom" (Ordet Dom ble\ 
tidligen· oversat Fordemmelse. ( Oversztterens An-
11\a? rkn ing). 

,,Ue, som har gjort det gode," siger Herren, skal 
komme h em til ,,Livets Opstandelse". Dette sigter 
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til den L0n, som de indvlede troende vii faa, som har 
bevist deres V<Erdighed til ,,Herlighed, JEre og Ufor
kr~nkelighed." (Rom. 2 :7). Disse skal leve og re
g ere med Kristus som en Del af den Abrahams ,,Af
kom". gennem hvilkcn alle Jordens Sla'i:ter skal 
velsignes (Gal. 3:27- 29). Disse vii hlive lig Jesus 
og vii dele hans himmelske Herlighed. ( l. Joh. 3:2). 
Oe vii laa en 11Live1s Krone", ja, Dclagtighed i ,,gud
dommelig Natur". - (Aab. 2:10; 2. Peter 1 :4). 

De, som kommer frem i Opstandelsen for at leve 
og regere med Kristus, vii blive et meget lille Antal 
i Sammenligning med de Millioner, som er dede. 
Jesus taler om dem som ,,en lille Hjord", som Fade
ren har besluttet at give Riget. (Lukas 12:32). Den 
store Majoritet af de dede tilh0rer den Klasse, som 
ikke har gjort det gode, set fra det guddommelige 
Standpunkt. De der som Medlemmer af en syndig 
deende Slcrgt. Maalt med menneskelige Maalestokke 
har de fleste af dem vceret moralsk redelige - gode 
Borgere og gode Naboer - men de har ikke fulgt i 
Jesus fodspor; derfor har Jesu Blod ikke givet dem 
en retf<Erdig Stilling ind for Gud. 

lkke desto mindre elsker Gud ogsaa disse, og han 
sendte sin S0n for at de for dem, for at de maatte 
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faa en Lejltghed tll at opnaa evigt Liv. Evigt Liv 
gennem Jesus kan kun opnaas paa Troens Grum.llag, 
og den store Majoritet af Menneskcslcrgten har al
drig hafl en virkelig Lejlighed til at tro. Millioner 
har aldrig hert om Jesus, og iblandt dem, der har 
h0rt om ham, er der kun faa, der klart har forstaaet 
den virkelige Hensigl med, al han kom til Verden. 
l>er har vreret saa mange modstridende Tcorier, 
hvad Kristus og Kristendommen angaar, at de flestt? 
.erlige Mcnnesker er forvirrede og derfor aldrig har 
taget Kristendommen alvorligt. De har ikke forsret
ligl v<eret onde, men de har ikke gjorl ,,det gode" 
i den Forstand, at de er bleven Jesu Etterfelgere. 

Disse Millioner skal ogsaa Vil!kkes fra Dedens 
Sevn. Paulus taler om disse Opvaagnede og forkla
rer, at det er Guds Vilje. al de skal ,,frelses og kom
me til Erkendelse af Sandheden." (I. Timoteus 2:4 
-6). Den s tore Sandhed, som da vii blive bekendl
gjort for alle - klart og saaledes, at man ikke 
kan la){e fejl. er denne, at Jesus ,,gav sig selv 
som en L16scsum for alle", det vii sige, al han dedc 
for ,,hele Vere.lens Synder", og de, som tager imod 
denne C1ave, kan leve. - (I. Joh. 2 :2). 

Del var dette, Jesus mente, da han sagde tit Mar-
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1ha: ,,Enhver, som lever" - det vii sige. som er 
vakt op fra D0dens S0vn i Opstandclsen paa den 
yderste Dag" - og tror paa mig, skal i al Evighed 
ikke d0. (Joh. 11 :26). 

Det vii blive Prnvetiden for Verden, den Tid, da 
den vii staa Ansigt til Ansigl med den store Afge
relse, som vii hetyde evigt Liv eller evig D0d. (Apg. 
17 :31 ) . ()a Jesus love de, at de vii de komme frem 
Ira D0den, sagde han, at de vilde komme frem til 
det, som han beskrev ved det grreske Ord k r is is, 
det vii sige en Prnvetid, hvor de, om de vender sig 
til Gud. til Jesus og til Retfrerdighed, ikke vii beh0ve 
at de igen, men ved saaledes at tro vii ,,leve ti1 evig 
Tid". - (Joh. 6:51 ). 

,,Tror du dette?" 
[)a Jesus fremsatte det vidunderlige Haab for Mar

tha. stillede han dette Sp0rgsmaal Iii hende: ,,Tror 
du dette?" Dette er et hjerteransagende Sp0rgsmaal 
ogsaa for os den Dag i Dag. Dersom vi lean ud0ve 
en <egte Tro paa Guds Lefter, vii megen Bitlerhed 
og Sorg blive fjernet fra vore Hjerter, naar vore krere 
bliver taget fra os gennem D0den. Dersom vi kan 
tro, vii vi vide, at de ikke er gaaet bort for bestan-
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dig, men at der vii blive en herlig - de dedes Hjem
komst -, en Opvaagnen fra Dedens Sevn. Angaa
ende Lazarus sagde Jesus Iii sine Disciple : ,,Jeg dra
ger her. for at ViEkke ham af Sevne. (Joh. 11 : 11 ), og 
Jesus kommer igen i sit andet Komme for at vCJ!kke 
fra Dedens Sevn alle disse, for hvilke han dede. Del 
var hans Oflerded, der forvandlede Deden til at vcr
re en stille S0vn, fra hvilken der vii blive en Op
vrekkelse. 

Hvor bogstaveligt vii dette bllve? 
Der har v12ret saa megen Misforstaae\se med Hen

syn Iii Haabet om Opslandelsen, at mange finder det 
vanskeligl at gribe den virkelige Forstaa.else al, hvad 
den vii betyde 1or Menneskeheden. Men der skulde 
ikke vrere noget svreveftde desangaaende, thi Jesus 
gav lllustrationer, der pegede paa den meget bogsta
velige Maade, hvorpaa Guds Lefter vii blive opfyldt. 
Vi har en af disse lllustrationer her, hvor def drejer 
sig om Lazarus. Elter at Herren havde forklaret 
Martha den store Sandhed angaaende den alminde
Hge Opstandelse og gjort det tydeligt, at paa ,,den 
yders(e Dag'' vilde disse, der var vakt op fra De
den og troede paa ham, aldrig de - saa gik han 
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hen til hendes Broders Grav, og ved Ud0velsen al 
Guds Kraft kaldte han ham ud af 00den. 

Jesus talte til Lazarus og sagde: ,,1<0111 herud!" 
Og Beretningen siger os, at ,,den dede kom ud". 
(Joh. l l :43-44). Jesus gav saa Ordrer til, at man 
skulde fjerne Gravklcederne fra ham, saa at ban atter 
frit kunde fcerdes blandt Familien og Vennerne. Han 
var nu tilbage hos dem - den samme Lazarus, som 
fer han dede. Han var ikke et Fantom eller et Sp0-
gelse. Han behevede ikke at banke paa Borde for 
at lade sine Venner vide, at han var i deres 
Midtc, thi han var personligt og legemligt vendt 
tilbage til dem. Akkurat ligesom Lazarus havde 
vceret ded, saaledes var han nu levende, og hans 
Sestre og Venner glcedede sig. 

Her har vi en praktisk og forstaaelig Illustration 
af, hvad det vii betyde for Menneskeslcegten, naar 
alle, som er i Graven, skal here Jesu Rest, der vcek
ker dem fra Dedens Sevn. Mangfoldigger i dit Sind 
tusinde Millioner Gange denne frydefulde Scene i 
Betania, da Lazarus herte den guddommelige Auto
ritets Rest, der vakte ham op fra Deden, og saa vii 
du i nogen Udstrcekning forstaa, hvad Oud mener 
med sine Lefter om at velsigne alle jordens Sl::egter. 
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Dette endellge Formaal med Jesu l<omme til Ver
den retfrerdiggjorde Englenes Budskab den Nat, Je
sus blev f0dt. det herlige Budskab, der l0d: ,,Frygter 
ikke; thi se, jeg forkynder eder en stor Glrede, som 
ska! vrere for he le Folket ( eng. Overs. : for alle 
Folk). Thi eder er i Dag en Freiser f!ildt, som er 
den Herre Kristus i Davids By." (Lukas 2: 10·1 l). 

Er du s0nderknust, fordi een, du havde krer, er 
blevet taget bort i D0den? Det er en svrer Oplevelse, 
thi en frygtelig Tomhed efterlades dem, der er ble
vet tilbage. Men fat Mod. Adskillelsen varer ikke 
evig. Paa den frydefulde Morgendag - en Morgen
dag, som nu er mer - i denne herlige Genforenin
gens Tid vii du gense den, du elskede. Fortsret imid
lertid at mere Troen paa Guds L0fter og hans Evne 
til at opfyldc L01tcrne. Og, om du kan dct, saa giv 
dig selv den store Glrede, der ligger i at fortrelle 
andre om det Haab, der inspirerer dit eget Hjerte 
til at fortsrette og vandre videre i Nattens Merke, 
medens du venter paa den Glrede, som du kan vrere 
sikker paa, at Morgenen vii bringe. 
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