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Kristas er kommel lilbage 
for al Iese Verdensproblemerne 

Kl'isti tilbagevenden til jorden bliver almindeligvis · uenrevnt som 
,,Kristi a.ndet komme". Synspunkterne angaende denne store begi
venhed er meget varierende. Nogle mener, at den fandt sted pa pin
sen, da den Helligand dalede ned over de ventende disciple og siden 
da, at enhver synder, som bliver omvendt, udg0r en del af Kristi 
komme og derfor, nar alle er omvendt, vil hans komme vrere fuldendt. 
Man pastar, at pa denne made opfylder Jesus sit 10fte: ,,Og se, jeg 
er med eder alle dage indtil verdens (tidsalderens) ende". Matt. 
28:20. 

Pa den an den side pastar mange, at Jes us vil vende tilbage til 
jorden som et menneske, og at han vil blive genkendt pa mrerkerne 
af naglerne i hans hrender og fodder og pa spydstikket i siden, han 
fik, da han blev korsfrestet. Dette sidste synspunkt skyldes i vre~ent
lig grad en bogstavelig forstaelse af visse profetier som i Abenbarin
gen 1:7, hvor vi lreser: ,,Se, han komruer med skyerne, og hvert 0je 
skal se ham". 

Vi tror, at sandheden om dette - underst0ttet af Skri:Etens hele 
vidnesbyrd - ligg'er imellem disse to yderpunkter og modsatte syus
punkter. Det ferste synspunkt fjerner teo1·ien om, at Kristus skulle 
komme pHsonligt og nrerme1· sig dog sandheden om J esu natur pa 
den made, at ha.n anses for at sta sa langt over menneskene, at man 
ka.n sige, han er nrervrerende hos dem, uden at de er i stand til at 
se ham. 

Det andet synspunkt holder sig til den i skriften klart fastslaede 
kendsgerning om Mesterens personlige tilbagevenden, men omskriver 
denne betydningsfulde begivenheds h0jhed og mul~gheder med den 
ubibelske pastand, at han kommer tilbage til jorden som en slags 
herliggjort mand og ikke som det ruagtfulde, usynlige, guddommelige 
vresen han blev, da· den himmelske Fader oprejste ham fra de d0de 
og gav ham et navn, som er over a.Ile andre. 

Skriften lrerer os, at da Jesus blev oprejst fra de d0de, va1· han 
ikke lrengere et menneske, men en mregtig, guddommelig skabning i 
,,den usynlige G.uds billede". Derfor er ban nu pa grund af sin 
natur usynlig for d~t menneskelige 0je, ligesom Gud er usynlig. Det 
er denne guddommelige Kristus, som vender tilbage til jorden ved 
det andet komme, og det er derfor n0dvendigt, at hans komme bliver 
erkendt pa anden made end ved at se ham med det naturl1:ge flJe' 



Det er sandt, at Jesus e iter opsta.ndelsen ved forskellige lejlighedet 
viste sig for sine disc11,Ie spm en ma-nd, ·men dette betyder i~ll, 

at han havde et menn•;skes natur. Omstrond1ghederne ved ha.ns Iii 
korte tilsynekomste1· lrnviser det modsatte. Ra.n viste< sig altid. fo'i· 
dem i forskellige skikkeJsi:ir, hvil!rnt ik)l;e ville have vreret tilfaldet, 
hvis den menneBkesh.k:kelse, hvori han ko1l1 tilsyne, havd.e vooret hans 
vitkelige legeme. 

Kun een gang viste Jesus sig i en lignende. skikke1se som den, ha-n 
blev korsfrestet i, og det var, fordi -Thom.as tydehgt tilkendegav, a.t 
han ikke ville tro1 at Mesteren -V<i,r opstanden fr,a, !le, !lode, medmindre 
han sa han.s sar. J e;rns tilfredsstillede tvivlerens mange! pa tro, skont 
d:isciplene kun den ene gang &a sarene. I virkeJigheden genkendte de 
ham ikke p <i, bans udseende, da ha-n viste sig for !lem ved andre lej
lighder, men pa det han sagde og gjorde. 

Jesus. abenba.:rede sig for sine disciple efter sjn opsta.rglelse pa 
samrp.e !ll'ad.e, som englenfJ viste tiig i 'gamle dage.· f. eks. viste tre 
engle sig tor Abraham. De ta,l'te tned ham og sp1ste h.os haJ:ll, men de 
var ikke mennesker, sk.ont Ab.ralian1 for en tid. troede det. I. Mosebog 
18:1,2;· Heb .. 19:2. 

Jesus var tlffirvrntende hos sine disciple :i 40 da,,ge meUem hans op
standelse og ldmmelbrt, men disciplene var ku.n i stand til a-t se 
ham en lille del af denne tid, og, som vi har set, kun nat han aben
barede 'sig fot dem pa err mitakufos made. Det er d~nne Jesus, qpm 
kan v.~re usynlig tUf?tede iblandt menneskene og, som skrift.en erklre
rer, vender tilbag.e til jotden med. den hensigt ait oprette et retf.rer
d1ghedens rige i hvilkC't den genJ·oste ~lregt bliver genoprettet til liv 
og Jykke pa j orden, 

Jes us blev kod, for at hail, kunne give sig selv som en genlosnings 
[?ris fo.r A.dam og ham slreg;t• l\!(ElJ>tE)ren sagde: ,, Mit k0d vil j eg give 
for vrtrdens liv". J ohs. 6 :51. Hvis Jesus var blevet optejst £ra de 
d0t1l! som. et menneske, ville dEit ha.ve betydet, at genh,sningsprisen var 
taget tilbage, og menneskesl regten ville sale<,les ikke vrere blevet gen
lost. 

Men Skl'iften viser,. at medens Jesus blev domt til doden i kodet, 
blev han levendegjort i anden,, som et andevresen. (1. Kor. 15:44-47; 
1. .Peter 3:H!). Jesns havde tidligere fotkht1•et Nikodemus, at. en, s.C!m 
.er fasit ?J a mien, k\an komme og g~ 801ll vinden,, a.ltsa Vf!ill'B usynlig 
for det menneskelige 0j e og dog have sto'r mag.t. Han beviste dett.e 
med · 1lig selv, t.n· er'tet opstan.delsen kunne harts disciple ikke ·sige, 
hyorfra han kom eller hvorhen han gik, nar han i\bengarede sig for 
dem. J Qhs. 3 :8. 



Vi betvivler ikke, at .Tesµs stadig eier denn.e magt at kunne vise 
sig for menne~kene, st:im han gjorde efter sin opstandelse fra de d0de, 
men Sk:riften siger ikke, at hans andet komme bliver abenbaret for 
verden ria den made. Det er tydeligt, at hans abenbaringer efter OlJ

stande!sen havde ti! hensigt at fastsla den kendsgerniug for discip
lene. at ban var ble1Htt oprejst fra de dode, men oar dette er blevet 
:fastslaet, ha.r v:i ingen grund ti] at forvente gentagelser. 

I Romer 1 :20 l~ser vi om Gud: ,,Thi hons iisynlige vresen, bade hons 
eviye kr~ft ·og gwldommflighed skues fra verden.s skabelse af, idet 
dr.t fo/'stas af hans ger/1.in.qe1., srl at de ha,ve ingen undskyldning". 
Her er n0glen, del' vil hjoolpe os til at forsta betydningen af pro
fetien, der h0re1· til Kristi andet komme. Kristu~ er nu usynlig for 
det menneskelige 0je ligesom den himmelske Fader, de.rfor kan hons 
andet komme kim erkeudes ved de ttynliqe t1:nq, der sker, og som g1nes 
tydelip;e gennem profetiens guddommelige Ord, som ,,tegnene", der 
afnuerker hans tilbagevenden. 

Lad OS anfore sagen pa en anden made. Vi tror pa, at Gud eksi
sterer, ikke for di vi nogensinde hal' set ham, men for di vi ser hans 
vrerk. Med vore begrrensede evnel', ser vi ud over universet, og vj 
siger, der ma ''oore en mregtig alvidende skaber bag alt dette. Pa 
lignende made finder vi i den hellige Skrift fremsat en .imponerende 
rrekke begivenheder, som slrnlle finde sted efter at den guddomme1ige 
Kristus er vendt tilbage; derfor, hvii> vi kan se, at mange af disse 
begivenheder allel'ede nu finder sted, ma den logiske slutning vrere, 
at det som Biblen beskrive1· som Kristi andet komme, allerede er en 
virkelighed. Det er pa grundlag af dette, at vi fastholder, at over
skriften pa denne artikel er sand, nemlig at KristtbS er setndel1'g vendt 
tilbage. 

Denne verdens usynlige Gud. 
Skriften herer os, at der er en personlig djmvel, dog ba1· intet men

neske nogensinde set ham, men vi ha.r alle set resulta.terne af ham; 
a.fskyelige indflydelse. Apostelen Paulus fortreller oR, at Satan er 
,,d1mne verdens Gud1

', den, ,,der arbejder i de ulydige b0rns hjer
ter". II Kor. 4:4. Paulus forklarer ogsa, at Satan er en and, ,,s01n 
hersker over luftens magt". Efes. 2 :2. Jesus · taler om Satan som 
,,denne verdens fyrste". (Johs. 12:31, 14:30, 16:11). Hvis vi tror pa 
Biblen, ma vi derfor tro, at dett'8 mregtige vresen igennem arhundre
der har ud0vet kontrol over menneskenes anliggender. 

Djrevelen er imidlertid ,,den nuvrerende onde verdens" usyn1ige 
regent. Peter erklrerer, at han gar omkring som ,,en brolende Zove", 



der s0ger, hvem han kan opsluge. (1. Peter 5:8). Dette antyder klart, 
at Satans virkefelt er her pa jorden; dog selv de, der forestiller sig 
dette fuldt ud, har aldrig hert ham ,,brfJle" i bogstavelig forstand. 

Med Jesus komme vil der ogsa ske en forandring i de nuvrerende 
tilstande. En ny verden eller tingenes orden bliver stiftet, og under 
disse ny forhold, vil Jesus blive den Konge, der fortrrenger Satans 
herred0mme, ,,denne verden,~ fyrste". I et syn sa Johannes en engel 
komme ned fra Gud og gribe Satan og binde ham med en mregtig 
lrenke. Efter dette skal Kristus og hans menighed regere i tusinde 
ar. Da Satan, som da er bundet, er usynlig, ma de, der binder ham, 
ligeledes vrere usynlige. Abenbaringen 20 :1-4, 6; 5 :10. 

Satans magt og indflydelse i denne verden bar ikke vreret ·mindre 
strerk, fordi ban er usynlig. Tvrertimod, det har givet ham store fo1·
dele uset at kunne vrere en vreldip; magt for det onde. Saledes har ban 
vreret i stand til at g<iJre sin indflydelse greldende i denne verdens 
radsforsamlinger og i stor udstrrekning styret deres sager. 

Jesu regering vil ogsa blive usynlig og ud0vet ved jordisk virksom
hed. Han vil regere folkeslagene med en jernstav, men han vii regere 
over dem med retfrerdighed og ikke med uretfrerdighed, som Satan 
har gjort. Ligesom resultaterne af Satans regering nu tydeligt ken
des, saledes vii Jesu regering ogsa tilsidst blive anerkendt af hele 
menneskeslregten gennem de fuldferte resultater. Om dette skal vi 
lrese mere, eftersom vi kommer videre frem. 

I Matthreus 12 :29 taler Jesus om at ga ind ,,i den strerkes hvs", 
og binde den strerke og reve hans ejendele. Den strerke, der omtales 
her, er Satan, som sanimenhrengen viser. Hans ,,hus" eller omrade 
er jorden. Hans ,,ejendele" er synd, sygdom og d0d (Heb. 2 :14). 
Sa tans hus har vreret den nuvrerende ,,onde verden" eller ,,tidsalde1·", 
eller som grrekerne udtrykker det a.ndetsteds, ,,kosmos", eller tingenes 
tilstand. 

Det er, nar Mesteren gar ind i dette hus, a.t det a.ndet komme 
finder sted. Ferst bliver Sa.tans rige omstyrtet, og djrevelen selv 
bundet. Profeten beskriver det r0re, der bliver resultatet heraf, som 
,,en trrengselstid, som aldrig har vreret, siden et folk blev til". Det er 
abenbart, at denne trrengsel allerede er over jorden. N ar dette vrerk 
er fuldendt, vil de resterende tusinde ar af mesterens a.nden nrervre
relse blive helliget tilintetg0relsen af a.Ile Satans ejendele, d0den in
kluderet. ,,Th£ han skal vrere konge, indtil han filr lagt alle sine 
fjender under si'ne f0dder". Og nar al sygdom og d@d er tifo;tetgjort, 
hvor vidunderlig vil da en sadan ny verden blive. 



Sandheden skjult ved fejlagtig oversaittelse. 
Betydningsfulde sandheder, der h0re1· til maden Dg tiden for det 

andet komme h&r lrenge vreret skjult pa grund af fejlagtig oversret
telse, Som vi alle ved, blev Bibelen iklrn i;>prirnielig skrevet pa engelsk 
(dansk), derfor er vi engelsktalende (da,nsktaJende) folk a.fhrengige 
af oversrettelser fra, det originale Gamle Ttistamente pa hebra,isk og 
det Ny Testamente pa grresk. Medens vore engelske (danske) bibler 
i de fleste tilfrelde ikke har mistet noget ved a.t blive oversa:t, hvad 
angar den rigdom af betydningsfulde men;ili.ger, vi. fir~der i Skriften, 
er de1' undtagelser, h:'lDr dybe sandheder e>m den .guddommelige plan 
lrenge er blevet skj ult pa grund ·!Jif fej lagtige oversi'ettelser. 

En a£ disse. undtage1ser er det grre~k~· ord ,,pwrousia", som 
og hans disciple brugte for at beskrive Mesteren& andet komme her 
til jorden. I var almindelige engelske (danske) OV!lrsrett1Jl15e Ei>f Bi
belen, er ordet nresten overaJt gengivet ved ,,komme" Edler ,,tilloom
me.lse". Resultatet af dette var, at lresere af profetierne fors0gte at 
tyde de pfofetiSke tegn, der h1ner til tidsalderens ende ud fra den 
tank~, at de angav, han ville komme snatt. Irnidlertid er den sande 
betyd'ning af detfo gr!ll!>ke ord . Derai£ a:t dt: 
fuldbyrdede tegn pa M.eaterens eller n>ff~·r·vm'l·PL<P,. 

at kan allende er her. 
Niu f. eks. disciplene spurgte Jesus ; ,,Hvi;vd ei· ttJgnet pa din ,,til

komrnelse11 (paro:usia, nrervoorelse) i spurgte de. ikke om, hvorledes de 
pa forhand kunne vide, hvornar b,,1.i,n ville kommer, men hvorledes 
de kunne kende hanS. nrervoore1se, nar han var kommet. Med andre 
ord 0nskede de at vide, i hatruoni med Rohierbrevet I :20, hvilke syn
lige tildragelser, de sJrnlle se efter, som tegn pa, at den u,synlige 
Kristus var vendt tilbage for at Opiette sit llige. 

I de 1>enere ~r ha.r arkooo1oger opdaget, at d.et grooske a.rd ,,p:arot1-
sia" i hine titler b.lev a.nvendt, nar man skulle heskrive kongers og 
kejserea bes0g i forskellige b.ser og provinser i deres riger. Man har 
endvidern opdaget, a.t skatten til at beta.le udgifterne ved. sl1;danne be
s0g blev udskrevet pa den made, at man udstedte en srerlig ,,pa.rousia
mf}n.t". 

H var er det .da. rigtigt, at dette ord anvendes i forbindelse med 
l{'(}ngernes Kong:es og Herrernes Herres bes0g her jorden. Og 
ligesom ma.n s&.ledes h&11 b~krevet de j c,irdiske regenters bes0g, er de.t 
samme· tilfreldet med Jesu bes0g; nparousia" betyder ikke det 0je
blik, han k:ommer., men qrdet d~kker hele bes1Jgets varighed. 

I 



Nrervrerende for 1000 ar. 
J esu andet lmmme er sa.ndehg et e>g ikke blot et komme, 

Det er en kendsgerning fastslaet i bibelen, a.t han-s anden nrervmre1se 
eller ,,pal'V1ii8:irl,i< vare i 1000 Det er 1000 der henvises 
til som twsindarsriget af dem, der &tuderer pxofetietne. Under tusind
tl<H>'-J.,l""" vil Kristus og sammen med ham haILS meuighed regei'e ov1n: 
jorden. (Aben.ha1·ingen fi :10). Formalet med rega1·ingen er at tilintet
gore dodeu og .fred og retfrerdi:ghed ethvert sted. --- I. Kin:. 

Abenba.1·ingen 20 ;4:, 21 Jilalme 72 :2~. 
Jesu da, han va.r her jorden som et menneske, 

va.rede ialt 33X at .fra hans fadsel til ha'.nl> dad pa korset. Ra.n blev 
40 dage hengere som et guddommeligt voosen u!lynlig for vel'den~ og 
sa vendte hru:i tilbage til de hirnmelske bolige:r. Der findes mange pro
fetier i det Gamle Test(l,.l)lente o.m perioden for J esu forsw noo.r· 
vrereise. Nogle fortreller om ha.us fadsel, nogle ©om et eller andet aJ
snit i hans liv og vitke .. N ogl!} fortreller om ha,ns dod, som menneskets 
genloser. Det e.r abenba.:rt, at alle disse pmfetier ikke gik i apfyldelsti 
pa en enkelt dag under Mesterena jordiske oplevels.er; og det. i 7ille 
fare til forvirring, hvis vi skulle henf0rll dem alle til en srerlig he· 
givenhed i ha:m1 I.iv. 

Om J esu wden nrervrerelse e1' der lllangfoldige forjrettelsei- og pro
fetie:r, der omfatter den guddommeligec plan.s arbejde i de tusinde 
ar, derfor krrever det st~nr.e omhyggelighed a.t stu.d.ere dem, hvis vi. 
skal fora.ta dem nogenlunde korrekt. 

Milden, hvorpa han er nre.rvairende. 
Derfor om dB til ed.1,i.r: han er i 

derud, se, h<m eq· d.fl. t1'M det 
(grresk =~ ai;;tni.pe · = 
mi:.rvrerelse). Ma.tt. !Ml: 1?.6,2·1. 

Med disse ord b1,istrreber J E!sus sig for at f.!1 ·vo~· begnenseds for
stand til at :fatte, aJ; hans komme og nrervrerelse ikke vil blive i et 
menneskes skikkelsei. Han skulle vende tilbage s1;1m et mmgtigt gud-· 
dommeligt vmsen, Faderens usynlige peri>ons udtry,kte billede, sa vi 
ma betragte sa:gen fra. d.e.tte synspunkt. Jesus sa.gde: du vil ikke finde 
iuig skjult i et eller andet hemmeligt vre1·else pa s:amme macia, som 
du kan fin<le en ml!Jld eller kvinde. Du vil sna.rere skelne min mer
vro;telse, ligesom du fornemmer selve Guds eksistens, og det er ved 
de mrugtige tii;rg, som du tilsk.river HAM. 
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()g s.aledes el' det. Vi ser regnen, der giver mering til jorden, og 
solen, det giver vaxrne, saledes ab jorden kan :fotsyne dem,. der Ievet 
Pa den ; vi ta,ger dette som bevis pi\,., at Gud eksisterer, en stor Ska,ber 
star bagved. Saledes, forklaa·er .Jesus, v:il vi kende hans anden nro1·
vrnrelse, fordi det vil blive li.g.esom. lynet eller lyset (gri:esk; ,,astriq:ie'', 
kl&rt solskin), ligesow solen, der star op i 0st og skinner indtil vest.' 

Nar vi tre.nket pa lyset, der kommer fta 11st, tainket vi pa dag.gtyet ; 
pa aa.1Il1Ile made. beskriver skriften Kristi .a!lden nrorv&relse i de 
tusinde ar som. en ,,dag" ~ ,,Henen.s dag". (I Thess. 5:2, Salme 
30:5>. Velaignehletne, vil i fuld udstrrokning blive til.delt den daende 
Verden under ,,Herre~ .Dew"' nar ,,retj[errJigherJ,s sol" opgar ,,r;g 
bringer lreqeilom til alle folkel!Zageneu. Mal. 4:2, J.benbaringen 22:1-3. 

I forbindelse med illustra,tionen om .,,Herrencs Dag" .hvor Krist.u::; er 
nrnrvretende,. kommet vi til at trenke pa andre stedet i sktitten, som 
er i fuld ha.rmoni med det guddomme.Jige vidnesbyrd. f. eks. frem
stilles Herrens folk Som ,,fo.lk, der skal vage''' der ~ igennem den 
lange synde.ns og d0dens nat, der gar fotud for Kl'isti nye velsig
nell.'lens da.g - a,Ivor1igt vager og venter pa Morgenenr> komme .. Det 
et gjott tydeligt, at disse ikke i forveje.n ved noget om tid&punktet 
for Herrens tilbagevende1i, for han kcnnmer som ,,e11; tyv orn n.atten n . 
Derfor er det palagt dem at vage, og de forstar, Q.ot nar han vendel' 
tilbage, og g1•yet a£ den nye Dag er s.ynlig, vil de blive de f0tste 
t.il wt ken de det. Matt. 24: 36-42 . 

.Englen, der vista ::;ig for disciplene efter Jes.u Himmelfart, frem
i>atte den s.amme tanke i hans pro£eti; han sa,gde: ,,Denne Jestis ... 
s.kal komme iye;n, pd summe nu'J,d.e, som I have set ham fare til himme
lena. Dette peg.et ikke alene hen. pa den tanke, a.t Mesteten personlig 
vender tilbage1 rnen viser ogi>a, q,t ha,ns. komme. vil l:llive ligesa stille 
og ubrnrerket af verden., som det var tilfreldet, da han forlod den. 
Hans disciple sa ham &tige op mod himmelen, fordi han pa en mil'a,
kuhis m.ii.de havd(l abenbaret sig for dem, og de, som vager trofa::;t, 
vil vide om hans tilbagevenden. Og da de ikke iagttager den bog
sta;velige hin:unel, :men snarere profeti.erne og deres opfyldelse, sit ser 
de ham ikke i him:melen, men :l'ornern:mer bans noorvrerelse igennen1 
tidernes tegn. 

Det er ogsa vigtigt at bemrerke, at Herrens komme betyder det 
samme som ,,llerre·ns Dags" kumme, for det. er hans komme, det· brin~ 
get ;,He.rr.ens Dag". ,,Der/or", siger apostelen Paulus1 ,,lierrens D<MJ 
kotnmer1 Bom en tyv oni 11.a.tten - - - men 1 br0dre1 1 ere ikke: i 
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1n"fH ' k-r-'>: sO:. 0;t d1n[J.e11< &hi.ilJr. pv~irr.q;s/.:;f!, JJ>tlJ,et' swni !'!II· t.1111'1 
., ~ 1 : Thess;. 

5. 1~5J. I vers '3 i d(mne proi'eti !ti.· vi n•t vi·de,, ~t d.e,, s:om ikke ¥a
~er, fa:tt_l»'i evnen til lit skelne, a.t Her1·eus- Dag e1• me:rVfui'.ehde, ,_llet'" 
rens DarH komme" ,, 1fo.i: S-Q<W'I-Uenlig;i-rns med ,.eci/F t'f/fll o-i11; 1i.q,tten. 1

·' 

:Oen: kendsge1•fiing, at ,,de, del: va.ger«) -nY:der cl.et privilegium .a:·t 
kende _ K~i:sti l)a,ga tidlige da..ggi'.y, J;U'edens :andte er uvidtmde: om det, 
de1l finde1·· sted, bliver yder bgere J:mtonet Yl?d J !'ls'U ii~nmenl:\gnin.g 
med :de tilstande, dru' hetskttde f!iit ~yrtdfl.oden, da. Dt:o-ah hoe<!l-e hlan.dt 
£qJ~t -~ og de .fo.rhold, -der g¢r J>ig g~lde:nde ved de.n'fl.e tidsalde1's 
etUle, nemhg ,r,111enneskesw1w,e'l:1.J1 ·el<iae·" . Med.ens 1*PA>h og h~P-J? fa;i.
milie vid§te. .beaked om dell k0in1n®dfl .t'lorl og p1:~d:ikede _om den~ 
nregtede folk i aln:ijnrhlhgh:ed a.t tru <,let; og v.a.r de:i'fJ:lt fubls.t~ndig 
umdende om d.en vigtige ·tid,- de le.vede. i. Se Lllkas n~ 26- 28 :; ;M,<J,tc 
thm:ia,a ;14: 31-3.9. 

Man J:na l:J?gge rn;nk~ til) P>t i$y:rrdflotiens plµds;eJige k'\1,rnme i :de:PJ1!'1 
illust:Nt'titm ikke r.ecprresent£n·ec1· J' e.su pludselige kowme) men de trren,s, 
ler, der knmi,ner i fQrbindelse med amvreltningen ca.'f de iiilll:ial.e £o1·, 
hold, o;g .disse tr<engsler blive:i· fl•e:inskynd!'l't Ve.ii Me$tere:ns tilbiige· 
v:.en:den.. De gMJle til!it.&ndes ,~pli!Jil:selige. uc71,d.e1'gJx.ng1

' .be!!kti,ves i L 
TheSJ5., 9,;, 13-5, 

Som ein tyv. 
Da. 'Bibleu b-le-v- skreye,t, ¥'::\.'~' tiYve Q~sa J<fd!ll {f}gg,ere og r0:ve1•e: a-f folk& 

-e.jendom. :Be ,fohs. lOffO) . • lob 24::1.4; J(n'. 49:'9:J Lu-kq-s 10:30., Pa1µlus 
henytte:r tyv:eu.~ $:!).ru,kt-i~ristiske tnek til .at .foNda.re Ps,_ at fowden 
B:e1Te:nS. rl{l,;g kt1ml'l3,e>T t>'.\ler v:>Brden i hennnehgh-ed~ vi~ d.en Qcgs<i, _l'J)

~ultete i M 1,ptur.Meliiq-'' 0.:delaiggelse al Sata,ns t'.et'den •. ,,,Il fJ'i"1' ens llag 
'kvm11rper wrn; Eli: #'!JV ·om rn:at-f,(;;'1#" NQ:r de siege,: fter:L iJfl ifi,{ff!tfli fate, t.ka 
ko11:14fie1' pl41dtJel'f"g. over d:em, lige1m·ni ve<@rwe, r.pver rf,-f,ti 

f'ru!)tf1.fJ'm/rt1;elige, Of/ U,e sm'!iJ.~6 i '1't{Jtiitilt1·1'$de _ -; L Thess. 5 :!J3. 
I 2, Pl\l'ter a :10 bliv!'lr Kri§ti :Q.Wl"Y<e~·e'1l>·e, der s.aJede$ llIDUm:enligneiil 

med ,en t;yv:, forhundet :meif 11ldeloog<gefa:f£sarbeidet ,af. de11; gq,mley ve1·
diim I .MienP:aringe.n 16: -l~~O l,res.krivM1 det endeJige fald. ~:£ denn.e 
verdens r-iger sorn ,,s.laget. "l!etl ll,ar.hiag.e;ddot1Ji", .der er en. for\:lere'delse 
:til op~ttelsen a:J Jtris·ti R.ige, l.\tidt i denne '!Je.retning ireser v<i H~T
rfl:M ft!.rklairiug; ;;,S--e1 jtp k,pni.nia &0'4t. e.1.i tiJJ1l 1

1 (.Aab.. 16 ds); i!iam om 
han vil h~ve o:S t~l a.t forsta,- ;'L.t <det - ~t n.q,t~aneJ@ s~mles -til ·det 
"Store slag; Y-ed llartttagetldon, r;k;ylde.~ d'en kendsgf£rnirtg1 .at lw.n i hem
mnlighr.d. er wen4t tiJbcrae (f{f 'Qvervdgrr.r faidet a/ 8fk1!4:.n.s /ife1'dl.fi: A.hen" 
haringen 11 :1.5-18. 
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Hans nmrvmrelses klare Lys. 
Som vi a.Ue1·ede har bemrerket, forklarer Jesus, at ha.ns anden nr:er

vrerelse ville blive som lyset (~f'atth. 24 :26, 27). Her er det umiskende
lig tanken om oplysning, der opfyldes af den voksende kundskab. 
Profeten Daniel erklrerer bl. a., idet han beskriver de tilstande, der 
kommer ,,ved endens tid, at lmndslcab slcal vorde megen". Daniel 12 :4. 

I Da.niels samme profeti (vers 1), forklarer profeten, der taler om 
Kristus som ,,ilfikael", at nar han stli.1· frem, d.v.s. begynder at over
vage jordens anliggender, ,,slcal del· 1•1ue en trrengsels tid, som aldrig 
/i.ar 'IJIJ:'.ret siden et folk IJ(ev til". Derfor er det ii.benbart, at ,,den 
foregede lcu.ndsl.:ab" eller det ,,klare solskin", der sky Ides Mesterens 
mervrerelse er nrer forbundet med den store trrengselstid, der om
~ty1:ter de gamle tilstande. 

I sa.ndhed, den kolossale kundskabsfo1·0gelse srerligt i denne gene
ration har ydet sit store bidrag til faldet af riger og institutioner, 
der eksisterede her fol' verdenskrigen. Som vi bar set (Matth. 24 :26! 
27, Daniel 12 :4} blev dette forudsa.gt som teqn pa Kristi 1i,rervrerelse. 
Bagved denne kundskabsforngelse er sa kendsgerningen om Mes.teren!i 
tilbagevenden som en tyv, - kundskabsfor0gelsen er kun det- fcnste 
glimt af bans nrervrerelses kla-re lys. Ved hjrelp af denne (den for
ogede kundskab), vii den gamle verden blive tilintetgjort og en ny 
oprettet med fred og retfrerdighed som grundvold. 

I 1. Thess. 4:16 findes en a.nden profeti i samme retning. Her for
treller apostelen rni., a.t Herren kommer ned fra himmelen med et 
,,tilrdb, med over.en.gels .rest, og med Guds ba.sun". Disse tre sym
boler er mert forbundne i profetierne, og alle bar direkte eller in
direkte at g11ll'e med tilcleling af kundskab, en viden, der yderligere 
ansnorer dem, der modtager den. En bogsta.velig forventning og. op
fyldelse a.f denne profeti vilde vrere urimelig. 

Det grreske ord, der her er oversa.t ved ,,tilrrib" er ,,lceleuma", hvil
ket profe!sor Strong forklarer betyder ,,et tilskyndelsens rdb", (et 
ansporende rah). I gamle dage brugte man £erst og fremmest basu
nen til at bekendtg0re begyndelsen (indgangen) a! det forbilledlige 
jubelar; det vidunderlige ar efter den j0diske lov, da enhver fik til
bap;egivet sine tabte besiddelser og sin frihed. I profetien er ,,Mi
lc<Jel" karakteriseret som den, der star for Gud, for Guds plan og 
for Guds folk. 

Derfor kan vi i forbindelse med disse symboler, der er anvendt a.f 
Paulus, forsta noget af det, vi skal se efter som de tidlige tegn pa 
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Herrens genkomst. Det a.nsporende rab, som masserne har hert gen
nem vor tids kundskabsfor0gelse, har allerede opmuntret dem til nt 
gere krav pa deres rettigheder. Og meget passende bliver disse rettig
heder nu mere og mere klart afstukket som ,,frihed" og ,,fordeling" 
af jordens goder bade for den enkeltes vedkommende og for nationer
nes. 

J a, ,,rdbet" er blevet hm·t, og medens verden bar vreret uviden.de 
om den virkelige betydning af disse begivenheder - idet Kristi nrer
vrere!se er kommet som en ,,ty·11 om na.tten" for alle ikke-troende -
har virkningerne af dette · ,,rdb" ikke desto mindre vreret meget frem
trredende og mirakul0se. Det er den eneste rimelige forklaring pa, at 
maeserne efter 6000 ars uvidenhed, overtro, fattigdom og slaveri pa 
meget kort tid er blevet omdannet til en oplyst, frihedsbevidst menne
skeslregt, der krrever deres rettigheder og ser hen til oprettelsen af en 
verdensorden, hvor alle ligeligt ka.n dele de frelles velsignelser, som 
moder jord frembringer. 

J a, den kundska.bsfor0gelse, der har forarsaget disse tilstande i 
verden, er i sandhed det farste lysglimt, der skinner fra Mesterens 
nrervrerelse, idet et af malene er at forberede folket til de velsig
nelser, der ska! komme. For vil Han ikke senere give folket "kono
misk sikkerbed og va.rig fred 7 Vil han ikke srette de stolte og hov
modige pa plads, de der pa en egoistisk made bar spillet herre over 
de mindre beldigt stillede og udnytt.et dem bade legemligt og sjrele
ligt 1 Jo, Han vil, og vi skal senere fa det at se ud fra profetierne. 

Satan, M1rkets Fy·rste. 
Hvor belt igennem logisk er det, at en sterre oplysning for de br&

dere massers vedkommende skulle blive et af de farste vidnesbyrd om 
Kristi nrervrerelse, den ny verdens konge. Den lange syn.dens og de
dens regering under Satan, denne verdens fyrste, beskriver Bibelen 
som en merkets nat. ,,M orke skju7er jorden og mulm folkene", siger 
profeten. Og som modsretning til dette fortreller han os om den tid, 
hvor 'Kristus bliver Konge: ,,Og hedningerne skulle va11dre hen til 
det lys og konger hen til den glans, som er opgangen over dig." 
Esajas 60:2, 3. 
· I J ohs. 1 :9 lreser vi, at Jesus ,,det sande lys, der oplyse1· ht•ert men

neske, var ved at komme til verden". Profetierne viser klart, at den 
fuldstrendige opfyldelse af dette lelfte vil blive under Kristi anden 
nrervrerelse; da vil det blive saledes, at ,,jorden er fuld af H errens 
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'/mndskab, som ·11andene drekker have.f./j bund". (Eeajas 11 :9). Det vii 
krreve hele Kristi Lusindarige virksomhed at sprede uvidenhedens og 
overtroens tage, saledes at folk vil blive gjort modtagelige og tilbede 
den sa.nde Gud og glrede sig ovel' hans Vfllsignelser. Esaj as 25 :6, P. 

OgsA en Nat. 
I Esajas profeti 21 :It, 12 taler profeten om ,,en nat", der efter

folger den ny dags. g:ry -- den ny velsignelsem; dag, da menneske
!ilregten fa.r tildelt en ny guddonuuelig malestok. Den geogra..fiske 
beliggenhed, p!'ofetirn ornta.ler, er det fra oldtiden kendte bjerg 
,,Seir". Turister, · der har be~0gt dette bjei·g, fortreller, at ved sol
opgang indtrreffer et ejendomrneligt f;C'nomen, idet duggen, der ei· 
fa!det i l0bet af natten og hnrtigt fordamper, frembringer en tret 
tage, som midlertidigt skiuler solen, og selv om det Ill' mol'p;en, bliver 
de1· nuirkt for en kort tid. 

Dette vis1w klart, hva.d der sker i verden ida.g. Det stralende lys. 
der f0!ge1· med Mesterens nrervrerelse og den ny Dags gry, gennem
t,rrenger det overtroens sl0r, der sa henge har holdt menneskeheden 
i m0rke, og forarsager, at skjulte krrefter pa grund af oplysningen 
kommer i brand, hvilket · bevirker en mid!ertidig kort trrengsele11R 
nat - i sandhed ,,en trrengselstid, 11om ald rig luu· vreret, xiden et foll: 
blev til". Daniel 12 :I. 

Medens menneskene nrerer tillid til, at nutidens kolossale oplys
ning vii mi. sin fuldendelse i den saka!dte ,,teknikkens tidsalder" 
(atomtidsalderen), bliver verden mere og mere klar over, at vore 
dage.r; ,,hjernemagt" ikke er i sta.nd til at redde de fra 1914 udslidte 
institutioner (greldende love) fra. det krav om ligeberettigelse, dr1· 
forlanges af masserne, der nu er bleYet sa oplyste, a.t de ved, de er 
berettiget til de samme goder, som lrenge er hlevet µregtet alle med 
undtagelse af nogle fa pdvilegerede. 

Antik.rist tilintetgsres. 
I 2. Thess. 2 :8 forklare1· apostelen Paulus, at antikrist bliver til

intetgjort af straleglansen ved Mesterens nrervrerel~e. Dette er da 
endnu et resultat af hans stralende lys, og n8.i· dette sker, er det endnu 
et vidnesbyrd om hans noornerelse. · I denne tekst er det grreske ord 
,.parous-ifl", som vi har set betyder ·nrervrerel.~e, oversat med ordet 
,,Tilkomn•else". I begyndelsen af dette kapitel forklarer Paulus til 
gavn for nogle, som pa den tid trenkte, at Herten var vendt tilbage, 
at denne begivenhed ikke ville finde sted, for der var kommet et 
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ll:torh f,r.a,£ald i.ta.. ttoeri, og syndens menneake ellex a.nt~k.rist ~henhMeP, 
IJ"11.n forlclarer vtder.e.. a.t dette syltdens menn.eske vil hlive tilinteh~ 
,gjo.tt, nar .Jesus vender tilba.ge :ved ba.ns t.ilkomm:elses li.:benha,reJs&0 

• 

. N ogla vecnte:t starlig, a.t dette ,,.&!J1Uie.ns· lftL£tntneske'' vil Mi-ve aben
baret; idet m&n ikke l~ggeJ' m:l!'!rk!l t)J, ai·t :d.et, P·aul!.t:s b'eskriver, 
a-Ue1·ede. dengang hegyndt.e at ahenbare sl.g. Der e~· overv~Ldi:.nd.e l>e:
viser fbr1 ~t d:et ik.ke e.l" dlJtt enkelte, .Paulus, · hetrviser 'til - men til 
et system ~ et syst~rn, ~le;1· g01· :kra•V' pa at v~,r:e Kristi .BJge o~ :Jt,a,r 
fo rkhedt sig s.om sad:an igemtem 4rhundreder. Angaende enke:lthedel' 
om dette punkt hm.rviseT vi l~seren til Bind II i Sbud.ier i S:kriften 
undet• t .i'tlen fJ •1\den er for HancleJ;ln l He'r vi.&e~ Antikri'!>t s.Pm h.oveli
S,<iigelig a.t , raa11} det .ge~stlig-poli.tiske og Fave<-::Kir,kestat-Sys.tem, de1· 
1 deA pericrde, vi kll,ld.er midxlela,ld.et·©l, rege:rede den vestlige ve.rden. 

Vi £rem1'0re.r !let· n€Jgle .a£ cte1 puJ.J.kter1 slllm viser, at pa.vestaten ei: 
'e'.IJ: efted~gning af Gurl 11; 11ige, nemlig deri:s pastatid om at v:rere ufeil~ 
barli,g, den:& :for§.{lg pt\ at rege.re> ' :e1·dt11) genlJ.e.lll, sta;tens n:rm, dens 
st.ore selvhetids.te .og tilasfem.{ske qrdj der gar ud pa, at den har 
m<1>gt tiJ ,a.it ii.lme og lukke d:0re.n for d:en s.akaldte t!krersild, bvad de.r 
go.res Mlirenglg a,£, om <iler give!\' g!liver eJler e.j, e(;c, 

Vi ve,d, hvnrfor. dette system ikk¢ reprresenterex· Gud og ikke 1tdg.0r 
KT'istl 5and.e Rige;. og det er .f!Jr'di f.o.rtsrett.eJs:en af pa;veda.nnnets nragt 
er afhtengigt af, at nets Uf\ders1i.tter holdes i uvidenbed.. For at g0re 
dette1 t11b~eh:olrlt :pa;ve:d:"-mmet Bil'.lelen i de11 periode, det ha:vde mag
teo,, . og pa det g;r11sows:.te . hleY d,e:, der . twtle. lfl'lse 1 dim helli(?;!l Skrift, 
fo:r.fulgt 'l'orthren1 d!lr blev udovet under den ,,lleUige Inkv.i'Si,t:i'on11 

er en velk.e.~dt 'histoxi'sk ke.'P.~i;.ge:r.ning. :Oet ei' a.fg:jott, at Paved0m" 
tnets fordan•vetige lndflyde{se f~'Jle.s 'Strer~est, ftVOl' 9plysningen er 
ri:nge. 

Opl'in:del~en a,f hogtrykprl\ssm:r diµil'!!J.t grundla,get for den k;µ:ud
skabsfor0.~else, det er den stralende. glans ved Mesterens nrervretelse. 
W:rerk;eltgt m-i.k bl!lv Bihlen. en .af de fa;r:s:t.e st)'kker li t te:ra,tur, der ve:d 
bogtrykpressen blev gj011t t~lg;£-ngeiigt :£p:i;: ml!<Ssem:e. D:et Yar omkri11g 

'lm~delaen tJ,f :det rn: arhundrede, !Lt .mange sto.te hibelselskaher h:lev 
da;nnet} og uddelingen ·af ,Hibelen i. a.lmind:elighetl fik; en god start. 
Tidligete: blev enhve:r anstrengelse., man .gjorde far at udde!e .l31bel!);n, 
u.rtdettr;rltt r 1'.el" den engelsb regetin~ lod nogle tide de.den p.a halet, 
£ordi de ha;vae gjert fqrs0g mi lkt I;uie de:n i:.ib:kulere, 

Yed lfet bese P a uli Jtrofeti i fl. 'l'hess' ,2;8 bemrerke.t vi, a,t Antikris~ 
~ys·tw:net forf)t v il hlive ,, ,drrobt·u v.e.Jl bJUl~ 0'1R:U'nllc1;. &n.u~t1 ng s.a . . ,,tiJr 
itt.tetgjor.t; ved hans ... ,.ti.lk-o.mrnelsea dhenba:rel'Sf!". Pet~ E)'r den s11.m~e 
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historiske· rrekkefolge, der virkelig har fundet sted. Herrens munds 
ande er hans ord, Bibelen. Ved at blive uddelt i virkelige mrengder 
fra begyndelsen af det 19. arhundrede, begyndte Paved0mmets magt 
gradvis at blive svagere. 

Ved selve Guds Ord blev Paved0mmets dogmer angaende pavelig 
tronfolge, ufejlbarlighed, skrersild, messer for de d0de, aflad, kirke
statsregering etc., afsl0ret som vrerende fa.Iske. Ikke enhver blev kendt 
med disse vildfa.rende pastande, og mange, som havde h0rt om dem, 
var modvillige til at opgive deres overtro og rerb0dighed for et sy
stem, der sa lrenge var anset for helligt. Imidlertid £ik mange 0jnene 
abnet. De protestantiske bevregelser var drivkraften til at nedbryde 
rerb0digheden for Pa.ved0mmet, sa vejen blev yderligere beredt til den 
endelige 0delreggelse af systemet ved Herrens nrervrerelses lys. 

Man ma huske, at dette antikrist-system ikke aJene er en falsk 
kirke, men er snarere en forening af kirke og stat, som pastas at vrere 
Guds Rige pa jorden. Medens den falske kirke som den ene af par
terne stadig eksisterer - sk0nt den bliver svagere og svagere, fordi 
den mister sine tilhrengere i det ene land efter det andet, - sa er 
det kirke-stat-system, hvorved Vatikanet regerede Europa i sa .m(Lnge 
8.rhundreder, allerede ude af kraft. Dette er et tydeligt tegn pa Me
sterens nrervrerelse., thi, som Paulus siger: dette system skal 0delregges 
ved lyset a.f hans ,,parowria", nrervrerelse. 

Og det har vreret oplysningen, der har edelagt dette hykleriets og 
tyranniets uretfoordige system. Det er oplysning blandt folk m. h. t. 
Paved0mmets vildledende pastande, der har reduceret dette system til 
dets nuvrerende kraftesl0se ti-lstand og uden betydning som en livs
kraftig regeringsfaktor i denne verden. 

Og hvad der er sandt om Pa.ved0mmet er ogsa omend i mindre ud
strrekning tilfreldet med mange af de protestantiske sy-stemer. Sand
synligvis tror meget £8. stadig, at sand guddommelig myndighed og 
ma.gt star bagved Storbritanniens kirkestat system. Det et et af vore 
dages tegn, at folk begynder at forsta det forkerte i mange af de 
religi0se pastande, som tidligere generationer blev imponeret af. 

Betyder dette en falliterklrering for kristendomm:en ~ I sandhed 
nej; man har blot opdaget, at det er falske guder, der i mange ar
hundreder er blevet tilbedt som den sande Gud. Samtidig med denne 
opdagelse er der kommet tilsyneladende frafald. Det er ikke et fra.
fald fra den sande Gud, for de uvidende masser i verden ha.r alrig 
virkelig kendt Ham. 

Deres gud 'bar vreret en gud, der piner, skrersildens gud, en gud for 
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intriger, udnyttelse og krig. For disee er krerlighedens og barmhjertig
hedens Gud total fremmed. Gud, som sendte. sin San fo1• at da :for 
dem., og som i sin krerlighed og harmhjertighed er ved at oprette et 
rige til evig velsignelse for dem,. er i sandhed en ukendt Gud for de 
masser af atheister (gudl0se), som uu er en truende fa.re for det, der 
et• tilbage af civilisationen. 

uHan kotnltti!r med $kyerne". 
I Abenbaringen I :7 lteser vi, at Jesus kommer med skyerne, qg at 

hvert 0je skal se ham. Pa Kristv,s er et guddommeligt vresen, Gude 
udtrykte. billede, kan menneskene kun skelne ham ved de episoder og 
begivenheder, der folger med hans tilbagevenden. Den tid vii dog 
komtne ~ og vi tror, at den ikke er langt borte - da disse begiven
heder vil blive af en sa tydelig karakter, a,t alle mennesker bered
villigt vii anerkende deres sande betydning, 

I Joel 2 :I refereres der yderligere til ,,gkyerne", der bliver sa s0r~e
ligt ildevarslende. i begyndelsen af Kristi ny Dag. Rel' £a1· vi at vide, 
!!.·t. dtmne dag til at begynde med ikke er en fredens dag men lige de~ 
n:rndsatte. Det biiver en ,,rn~rkets og dunkelheds da.g, en dag med sky 
Qg JJIAtlrn, tmrn mo1·ge1ir~de v4b1·edt ovet· slcyetne; et stort {)(J mret1t£(/t 
folk, hi·is lige i'.kke hq,r vEeret fra .4.n'.[ds ti'd og ·iklce heller skal komme 
eft.er det, srJ ma.nge ar, der er slmgt ef ter slteqt til". Ud fra dette 
ma man bemrerke, ·at ,,slc11erne" som kotnmer tilsy:ne i det tidlige gry 
af Rerrens Dag virkelig bestar af ,,et stort Gfl mregtigt folk", hvis 
lige ikke har vreret kendt for. Dette .er o)ensynlig en henvisning til 
oprmitningen af hrerstyrker a:f en siL frygtelig art, at civi.Iisationen 
vil ga til grunde i den 1·evolutionerende kamp, der vil komtne. DiE.se 
~ymbolske. tri:engselens sky er er synlige nu.. J or dens folkeslag ser ane
rede med bange anelser hen imod de kommende trrengsler, skeint de 
endnu ikke har erkendt, at llfesterens nrervrerelse er den umiddelbare 
arsag til trrengsler:ne. Jesus sagde, at folkene ved hans nrervrerelse 
skulle rengstes i fortvivlelw, og at jordens folkeslag ville jamre sig. 
(Lukas 21 :25,26. Matth. 1?4 :30). Da de gudl0se og hedeuske magter, 
enten de er bevrebnet eller ej, bliver mere og mere truende, im0de~r 
verden med. frygt, hvad dette vil ende med. 

Guds HAnd over Israel. 
M.en ma-n vil sp0rge, hvorledes vil folk i almindelighed blive klar 

over, at denne verdensomsprendende trrengsel er den gamle verdens 
da.dskamp og er forarsaget af nrervrerelsen a,f den nye Konge 1 8krif-
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ten viser, at det vil blive gjort klart for folkeslagene ved den kends" 
gerning, at Gud tager styret for den j0diske nation, der er blevet 
sa bittert forfulgt. 

J 0dernes oplevelser i vore dages tramgselstid er et yderligere bevis 
pa Kristi nrervrerelse. Det er pa den tid efter Skriften, at detes land 
vil blive givet dem tilbage, og at de bliver genindsa.t i landet. Hvad 
der er sket i denne henseende siden 1914 er et mirakel og b0r betragtes 
som en del af det opbyggende arbejde for den nye verden. Den fast
satte tid ifolge profeterne for denne genrejsning a.f Israel skulle ske 
samtidig med, at na.tionerne som et hele samledes til det endelige 0de
lreggende ,,slag ved Harmageddon" Joel 2:1, 2. 

Men disse profetier angaende j0derne viser ogsa, at medens de skulle 
have deres land tilbage og fa lov til a.t rej se derhen og opdyrke en 
stor del af det, hvad der allerede er sket, sa ville der yderligere vrere 
trrengsel og forfolgelse i vente for dem. Og vi har set, at ogsa dette 
er sket. 

Det er ikke klogt at ga i detailler om begivenheder, der endnu 
ikke har fundet sted, men Skriften siger udtrykkeligt, at j0derne i 
Palrestina, nar nationernes afgorende kamp pa liv og dod er ved 
at slutte, da vil komme i en meget farlig situation, hvor virkelig 
tilintetgorelse truer dem, men da vil Herren gribe ind, redde de~ 
fra. deres fjender og under ledelse af de oprejste profeter oprette sit 
Rige som en bogstavelig regerende magt over hele jorden. 

I Ezekiel 38 :14-23 finder vi nogle enkeltheder om denne afgorende 
trrengsel. Navnene, der her er givet Israels fjender, viser, at de er 
brugt profetisk for at tilkendegive Europas og Asiens hrere. Pro
fetien siger, at tilsidst vil disse styrker angribe Israel i Palrestina. 
Dette kan ogsa fa.Ide sammen med bestnebelser for at ,,likvidere" 
joderne andre steder. I overemstemmelse med Joels profeti, der alle
rede er citeret; forklarer Ezekiel, at ,,s1cyerne" er atheistiske (gud
lose) styrker, der tilsidst vil true det genoprettede Israel med 0de
lreggelse. (Ezekiel 38 :16). Profeten forklarer, at der pa denne tid 
vii komme ,,en .~tor rystelse", der er folgen a.f Herrens nrervrerelse. 
(Ezekiel 38 :19, 20). 

Men forj rettelsen lyder saledes, at Herren vii udfri sit ,,folk" og 
a.t gennem denne udfrielse vii na.tionernes ,,ojne" blive abnet, sa
ledes at de kan skelne jordens nye Konges nrervrerelse og magt. (Eze
kiel 38 :23) .. I Abenbaringen 1 :7 findes en beskrivelse a£ disse begiven
heder, idet der tales om, at Kristi nrervrerelse vii kendes af de sym
bolske skyer. 
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Kongeriget opt"ettes. 
At Isra.el bli\·er forsvaret ved guddommelig magt er blot den forste 

abenbarelse a.f den ny verdensmagts -..•irksornhed. Herefter vii Rigets 
reprresentanter hurtigt stille de storme, der opstar !';om resultat a.f 
de menneskelige lidenskabe1', som ti! den tid vii have bragt hele Jor
den i en tilstand af desperation og fortvivlelse. 

Men hvorledes er den ny tingenes tilstand, vi ser frem ti! 1 Er det 
blot en hellig indflydelse, der vii ga hen ove1' jorden 7 Det vii i 
sandhed blive en sadan indflydelse, men det vii yderligere blive et 
strerkt Rige. K1·i»tus vii hlive Kongen, den usynlige Regent. Menighe
a~n, der trnfa.~t ha.r fulgt i hans fodspor -- vil blive forenet Iile<l ham 
i Rigets andelige side. Forjretteh:en til <lisse er, at hvis de holdE>J: 
ud med Kristus, skal de ogsa vrere konger med ham. 2. Tim. 2 : 12:. 

Guds lofter ti! me0 igheden er af en andehg karakter. Da hensi~
ten med disse lofter er blevet misforstaet, ha.r mange draget den slut
ning, at det ha,r vreret Gu<ls formal at fa sit. mange af menneske" 
slicgten, .som tror pa Kristus, op i hirnmelen, og a.t alle de, der ikh 
tror, I'll' fortabte. Men ved at dygt.iggore menigheden til at regere 
Rammen med Kristus i Tusindarsriget, har Henen forberedt at frelse 
mennesk~slregten ved at genoprette dem til liv pa jorden (Abenba.rin
µ;en 5 :10; 20 :4). 

Der vii ogsa blive jordiske reprresentanter i Tusindarsriget. Ligesom 
denne verdens usynlige fyrste Sa.tan, hovedsagelig ha.r opereret gen
nem synlige nprresentanter, saledes vii ogsa Kristus og menigheden, 
de usynlige regenter i den ny verden, fa synlige reprresentanter. 
Bib·elen fortreller os, hvem disse vii bli ve. Jes us forklarer f. eks., at i 
Tusindarsriget vii der komme folk fra ost, vest, nord og syd og sidde 
ti! bords i Guds rige med Abraham, Isak og Jacob. Lukas 13 :28, 29. 

I Salme 45 :17 bliver den samme klasse bestaendc af de .gamle v~.r

dige beskrevet som dem, der bliver ,,fyrster pc1 den hele jord". I Salme 
47 :7~10 bliver vi stillet overfor den samme tanke. Her er Herren 
jordens Konge, men ,,fyrsterneH er hans reprresentanter, som vii sorge 
for, at det ny Riges love overholdes. Denne ,,fyr.steklasse" vii besta 
af alle de trofaste lig.e fra Abel til Johannes D0beren. 

Her er forklaringen pa, hvad der har vreret et mysterium for mange 
bibellresere, nemlig Matth. 11 :11. I denne tekEt forklarer Jesus, at 
medens der ikke er fremstaet nogen stone end Dobe.ren Johannes, er 
dog ,,den mindste i himme'riges rige storre end han''. Her betyder 
,jhimmelske rige" <let andelige eller det himmelske plan i Tusindars
riget. De, der er sammen med Kristus i denne side af Riget, vil lige-
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som han blive magtfulde andevresener ; derfor vii den mindste a.f 
dem blive st0rte end D0beren Johannes, der vil blive en .af Rigets 
jordiske repnesent11inter. 

lkke fl>r fantastisk til at tro. 
Lad os ikke sige, at disse ting .e1· um!llige for Gud. For det, a.t de 

gamle profeter bliver synlige regenter i det ny Rige betyder, at de vil 
blive optejst £ta de d0de. Er det for meget at t.ro, at Gud vil gete 
dette? Er det ikke det fundamentale i. den kristne religion, at der 
vil blive en opstandelse fra de cl.ode? H vis vi ser i Bibelen efter en 
fosning p{L verdensproblemerne, h0r vi tro, at Gud vil gere aJt, hvad 
Han lover. 

Og vi bor ikke. have vanskelighedet ved at tto, at menigheden bliver 
oprejst tU andeligt 1iv med Kristus o.g sammen med ham v::ere usyn
lige regenter i Tusindarsriget. Har ikke de fleste kristne altid troet 
pa en. andelig tilvrerelse efter doden. Medens der et begaet en fejl
tagelse i .a.t formode, at deds0jeblikket Ejr det 0jeblik, hvor forao.drin
gen til et .hojere liv sker, har tanken altid vreret, at der er et ande
ligt liv, o.g at det er muligt for krere afd0de at vrere nrervrerende, 
sk0nt usete. 

Den store fejltagelse i denne ta.nke er, at vi har formodet den i 
Bibelen beskrevne andelige tilvrerelse som et netturligt resultat aJ ,,liYs-
101.ret". Dette er ikke tilfreldet. ,,Syndens Sold er D0den", og ,,de 
dode ved ikke noget". (Rom. 6:~3, Prrediker.en 9 :5). Ikke desto mindre 
lrerer Skriften, at nogle i opstandelsen vil fa andelige Iegemer. Sa
ledes blev Kristus oprejst, og saledes vil menigheden bhve oprejst, 
og disse vil blive magtfolde imdevoosener, som igennem de oprejste 
profeter vil ud0ve kontrol over menneskeheden i Messias' Tusindars
rige. 1 Kor. 15 :44, 45. 6 :2, 3. 

Om den tid erklrerer profeten: ,,thi fra Zion i;kal udga lov og 
Herrens Ord fra Jerusalem". (Mika 4:2). Her er Guds Rigets jordi
ske og himmelske side symboliseret som ,,Zion'' ·- Krh1tus og Menig
heden (Abenba,ringen 14 :1. Salme 2 :6-9) og ,,l erusalem" - den syn
lige del a£ Guds .Rige, sandsynligvis med det bogstavelig.e Jerusalem 
som ce.nt:rnm og med en regering bestaende a.f de oprejste profeter. 

Disse to sider af Guds Rige er symboliseret i profetierne som en 

1,hy himmel" og en ,,uy jord". (Esajas 65:17. 2. Peter 3:13, Aben· 
bario.gen 21 :1), At disse profetier ikke betyder, a.t der vii komme en 
ny bogstavelig hitnmel og j ord, kan vi se fra Peters beretning, hvori 
h.an fort.ooller om 1,himle" og ,,eri jord", der gik til grunde i en van.d-
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flod (2. Peter 3:5, 6). Apostelen viser, at foreningen af himmel og 
jord udg0r ,,verden", gnesk ,,kosmos" = tingenes orden (tilstande), 
der eksisterede i den tidsalder. 

Bibelens symboler passer altid. Den bogstavelige himmel og jord 
har en vis forbindelse med hinanden, som udmrerket illustrerer ar
bejdet i den andelige og jordiske side under Messias Tusindarsrige. 
Himmel en f. eks. kontrollerer j or dens arstider, tidevandet, atmosfre
riske tilstande, o. s. v. Akkurat pa samme made vil de jordiske for
ordninger i Guds Rige blive under direkte indflydelse eller kontrol 
af det andelige eller himmelske i Guds Rige. 

De tilstande i verden, der nu er ved at blive opl0st, beskrives ogsa 
som ,,himmel" og ,,jord". Saledes at forsta, at menneskenes statsstyre 
altid mere eller mindre har vreret under indflydelse af andelige mag
ter, over hvilke Satan har vi:eret fyrste. (Eff. 2 :2). Disse har ofte 
ud0vet deres indflydelse gennem falske religi0se systemer. Det er en 
kendsgerning, at det hovedsagelig er igennem religi0se stemninger 
hos mrend og kvinder, a,t Satan har holdt kontrol over verden. 

I den gamle verdensorden har falsk religion vreret midlet eller 
forbindelsesleddet mellem ,,den11e verden,s Gitd" og folkets sociale og 
statslige forhold. Foreningen af kirke og stat er en fremtrredende 
illustration herpa. Igennem dette system er ,,helli:ge" krige blevet 
udkrempet, den hellige inkvisition patvunget folket, o. s. v. 

Den ,,nye himmel" og den ,,nye jord" vil fungere pa lignende made 
men med et helt andet resultat. Profeten siger, at i den periode af 
Guds Rige, hvor den gamle symbolske jord er blevet fortreret af Guds 
,,nidkrerheds 1'ld", vil Herren ,,.omskifte lt£berne td rene for fol kene, 
at de alle skulle pakalde H erren.s J.Yavn, og tjene ham endrreytez.ig". 
Zefanias 3 :8, 9. Herefter vil den sande kundskab om Gud fy Ide he le 
jorden. Der vil derfor kun vrere en sand religion. 

De oprejste profeter vil blive de synlige lrerere for folket i alt, 
hvad der angar Gud. De vil reprresentere den himmelske, herliggjorte 
Kristus, og saledes vil de to sider af Guds Rige - den nye Himmel 
og den nye J ord - fungere harmonisk og virkningsfuldt sammen til 
oplysning og velsignelse for alle. 

Guds Rige, benrevnt Bjerg. 
I Skriften findes en anden illustration, hvor Kristi Rige sammen

lignes med et bjerg. I Sakarias 14:4, 5 symboliseres Kristi Rige ved 
Oliebjerget, som i profetien er delt i to dele. Her findes vi atter de to 
sider af Guds Rige illustreret pa en smuk made. Denne profeti be-
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skriver begivenheder, der vii ske under Her:rens Dag. Den J!igeri at 
J ehovahs fodder skal sta p,a Qliebjerget. Dette betyder ikke, s.om nogle 
ttor, at Jes us vil vende tilbage som et menneske og srette sine fodii.er 
pa dette bierg. Se.t £ra, et sadant synspunkt ville hele pro£etien vrere 
urimelig og dens opfyldelse ttl,belig. 

I Esajas 66 :1 £ar vi at vide, at jorden er Guds fodskammel. I 
Esa.jas 60:13 fortrelles der, at ,,Gud vil qore sine fodders .sted herligt" .. 
Det .er dedor klart, at hensigten med dette symbol, at Herrens. fod
der ska! sta pa Oliebjei·get er, at Herren atter vii vise menneske
slregten velvilje. Vi Irerer en lignende lektie i Abenbaringen 21 :3, hvor 
vi ser, at ,,Guds Telt" er hos menneskene, og at ban skal bo hoi; dem. 
Gud vil ikke bogstaveligt bn hos folket, ej heller refereres der her 
til et rigtigt telt. Men de.t la~rer os den herlige lektie, at Gud 11tter 
vil vise menneskeslregten sin gunst og de dermed folgende-velsignelser. 

Af billedet med J ehovajis fodder JStaende pa Oliebjerget, far vi en 
noget anden pamindelse om det samme lykkelige resultat a£ genkis
ningens og genoprettelsens gudd.ommelige program. Det delte bjerg, 
den ene del mod nord og den anden mod syd med en dal imellem illu
strerer pa en smuk made Rig.ets to sider og velsignelsens dal, 

Denne dal vil blive fold a,f lys, uden skygger, for solen vi! skinne 
over den fra est til -vest. Saledes bliveT vi atter mindet om retfrerdig
hedssolen og den guddonn:nelige sandheds velsignelses lys, der spreder 
syndens, uvidenhedens og dedens skygger og belbreder og genoprettel' 
en villige og lydige menneskehed, der vil stremme hen til denne vel
_signelsens og barmbjertighedens dal. 

De.r synes at voore srerlig kra:ft i symholet, der knytter s:ig til Olie
bj erget, der er benyttet i denne profeti. I gamle dage brugte man 
olivenolie til at frembringe lys ved (2. Mo.sebog 27:20). Og fra de 
reldste titler har man brugt olivengrenen som et symbol pa ired. 
Saledes teptresenteret Oliebjerget Guds Riges lys, £red og guddomme
lige velsignelse. Og Jehovahs f!i!dder, der star pa bjerget, betyder, at 
den guddommelige gunst og lov vii blive genoprettet pa jorden under 
Tusindarsriget. 

Livet$ flod. 
At profetien om Oliebjerget ikke sk;i,l forstas bo~taveligt fremgar 

endvidere af det, der senere fortrelles os, at ,,levende van:de" skulle 
udga fra_ Jerusalem (Sakal'.ias 14 :8', 9). Dette er en anden af de 
guddommelige forjrettelser om ,,den livets kilde", der vil strnmm!! 
ud til velsignelse for folket under Tusindarsriget. 
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Det er ikke en virkelig flod, men det er et smukt billede pa det 
ny Riges livgivende magt. I Abenbaringen 22 :1----3, 17 omtales den 
samme l:ivets flod. Her vrelder den ud fra Guds trone og viser sa
ledes, a.t den reprresenterer de velsignelser, der bar deres udspring 
fra Riget og er underkastet dets kontrol. Ved den tid, da Tusindars
riget er fuldt oprettet" vil menigheden vrere fuldst rendig og fo.renet 
med dens Herre, og ,,Bruden'' kan da, indbyde a.Ue til ,,at komme og 
modtage livets vand uforskyldt". 

Af Sakarias 14 :9 fremgar det. tydeligt, at hele dette herlige billede 
anga r den t id, da.. Herren er ,,konge over hele jorden" . Medens mange. 
af profe.tierne i det gamle Testamente taler om Jehdvah sonr den, 
der vil blive menneskeslregtens store velgQrer, paviser det ny Testa,,,. 
mente, at disse forjrettelser virkelig bliver opfyldt igennem Kristus, 
som kommer til jorden anden gang for at udfore sin himmelske Fa
dera forordninger for Tusindarsriget. 

Verdensproblemerne bliver last. 
Verdensproblemerne vil et efte1· et blive kist under dette velsignede 

Rige bag hvis love, det star guddommelig og n1irakukis m:;igt. Tag 
problemet krig. Nar Tusindarsriget begynder at fungere, vil men
neskeheden vrere hrerget af krigens Qdelreggelser,, tevolution og anarki. 
Nationerne vil erkende Guds indgrib"en overfor Isr~l, og da de er 
pa bristepunktet af udmattelse efter Harmageddons frygtelige blod
bad, og alle regeringerne e1• sbyrtede, vil de i deres fortvivl.else se hen 
til den magt, der besej re de dem og sige: ,,Kummer og Zader os gd op 
ti l Herr ens Bjerg og til J akubs Guds Hus, at han rna lrere os sine 
veje, og vi ma vand,te pa hans stier; thi f ra Z ion skal udgd lov og 
Herrens ord fra Jerusalem. Og han skal domme imellem mange folke
slag og holde ret for vreldige hedningefolk u.d i det f ferne, 'Og de 
skulle omsrnede deres svre r.d til lw,kker og deres spyd til hatJeknive; 
et folk ska,l ikke lo/ te svrerd imod et andet, og de skulle ikke yder
mere ~ve sig i krig." Mika 4 :2, 3. 

Hvor vidunderlig enkel er denne guddommelige fosning pa krigs
problemet. Ganske modsat den reldgamle opfattelse, at for at holde 
fred ma nationerne vrere rt1st.et til krig. Der begyndes her med op
dragelse til at holde fred i stedet for at fore krig, idet et virkeligt 
nedrustningsprogram srettes· i kraft. Sa vil Guds forjrettelse,r om 
Jesus som ,,Fredsfyrste" blive opfyl<{t. Englebudskabet om ,,/red pd 
jorden og i mennesker 'i:elbehag" vil sa blive en realitet. 

Der er ogsa det 0konomiske problem idag, og det er meget alvorligt. 
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Million er af konstant arbej dsl0se, der er afhrengip;e af l!-lmiseer blot 
for at kunne eksietere. Dette problem 10ses under TusindA.rsriget, 
for der vil forordningerne blive sa.Iedes, at ,,de skulle bo luier undPr 
s1"t •1Jintrre og 'llnder sit f£gentrre og 1:nqen skal forfrerde dem; thi 
den Herre Zebaotks mund har ta1t". Mika 4 :4. 

Problemet fattigdom har altid vreret en trusel for millioner. De 
fattige og de undertrykte har altid vreret en stor gruppe. Men disse 
skal ikke lrenp;ere udgore e.n hrer af glemte rnennesker sorn hidtil., de 
vil blive trukket frern og velsignet. Angaende dette problem siger 
profeten: ,,Jinn (Krist1t11) skal l!kaffe de elendiqe iblandt follrPt ret, 
kan skal frel11e dP.n fattign bern og knuse voldsmanden ... tM hnn 
sknl fn' den fnttige, .~om raber, samt den elendige, som ingen kjrelper 
hor." Salme 72 :4, 12. 

Et i mange lande alvorligt problem er ,,Leverum". Men Herren 
har ogsa skaffet 10sning pa ,,Leverums" -prohlemet. Forst har vi 
forj rettelsen om, at alle de uhyre steder pa jorden vii blive gjort 
beboelige og frugtbare. sa de kan give afgr0de. ,,@rkenen og de terre 
steder og den ede nuzrk skal fryde sir; oa blomstfe som en roRe". Esaj as 
35:1,2. Trenk pa alt det ubenyttede land i Nord- og Sydamerika., 
Australien, Afrika m. m. Nar disse dele af jorden bliver frugtbare 
og er til radighed for folket, sa vii der ikke vrere nogen grund til 
blodsudgydelse for at erhverve yderligere landomrader. 

Men der er endnu en made, hvorpa befolkningsproblemet vil blive 
definitivt 10st, og det .er ved en gradvis formindskelse af f0dsels
procenten. Da vore fotste forroldre blev skabt,. fik de bud om at for
mere sig og fylde jorden. Trenk pa, at nar det tilstrrekkelige antal 
mennesker er fodt, og jorden er helt befolket, s'a er dette guddomme
lige bud sket fyldest, og bestemmelsen herom vil blive trukket :tilbage. 

Jesus antydede noget lignende, da ban besva.rede et sp0rgsma.I om 
opstandelsen. Saddukreerne stillede Jesus et sp0rgsmal om en kvinde, 
som regtede 7 br0dre, den ene efter den anden. De 0nskede at vide, 
hvis hustru denne kvinde ville blive i opstandelsen. Jesu svar pa dette 
sp0rgsmal var, at ,,i opstandelsen ta.ge de lwerken til tegte eller bort
giftes". Matth. 22 :30. 

Med andre ord er jordens befolkning blevet ivrerksat ved en gud
dommelig forordning, og processen vil blive standset, nar guddomme
lig viEdom beslutter, at jorden er blevet tilstrrekkelig befolket. Der 
vil saledes ikke vrere nogen grund til bekymring om dette problem, 
for sagen vii blive bragt i orden til fuld tilfredsheq for alle og til for
herligelse a.f Gud. 
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Sa er der problemet egoistne. Der kan aldrig heri;;ke £red og god 
vilje pa jorden, sit henge egoisme spiller en sa stor rolle i menneskenes 
anliggender. Takket vrere Gud vii selv dette problem blive lest ved 
forordningerne i Tusindarsrige t .. Nar menneskene Jrerer Herrens veje 
at kende, betyder det, a.t de vii lrere \'rerdicn af kre:rlighed som middel 
mod egoisme. 

J ei·emias 31 :31-~4 forsikrer os om, at p~i Guds riges gkedesdag,, vii 
Guds lov, som et· en kl'l!rlighedslov, blive i:;krevet i folkcts hjerter, og 
at a.Ile vil tilsidst blive kendt med Herren og hans krcrlighedsrige, 
sa at de ikke beh0ver at sige til deres nabo : ,,lfend Herren, fM olh 
ii~·al kende lzam /l'<l den mi11d1Jte £ndtil dett .YtFw1.1te iblandt dem.. " 

Problemet om religion blive1· ogsii hisL Iditg tilbedel' millicrnf>1· 
af jordens befolkning en mangfoldighed af guder, og selv de, de1· 
iorseger at tilbede den sa.nde Gud er inrlde lt i forskell ige gruppcr , 
hvorved ds modshidende pastande, dogme1· og lrere~aitninger frem
kommer. Men alt dette vii blive fonmdret, for forjmtteheu er, at 
Herren vil ,,omskifte lf£ber11t: tit 1"e.11c for /ol!.-Pnt:, t1t de (dle. skulle 
tJltkalde H en·en.~ ·1w1.'11 oy tje11e !tam e11drregtelir/'. Zefanias 3 :8. 

Osden vii blive tilintetgjort. 
Tilsidst er der hovedprnblemet sygdom og d0d. H vis ikke dette 

problem k;unne IC?ses, ville xnenueskeslregten stadig vmre nedt til at 
vandre igennem ,,d.0dens skyggedal''. Hvis dett.e var tilfrnldet, kurme 
der ikke herske varig fred og lykke nogetsteds. Ethvert fredfyldt og 
lykkeligt hjem ville da stadig vrere udsa-t for den frygtede fjende, 
deden, der nu hvert <ir krrever milli.ouer af ofre. 

Men Kristus, dei· 10ser a.Ile menneskelige· i'>roblemer, vil ogsa 10se 
dette, for under hans· regering tilintetg0res sygdom og dod. Pai1Ius 
belnrefter dette: ,,1'/ri. !tan b0r 1mwe konge, ·i11.dtil h.l.tn. fti1· lagt alle 
fjen.den1.e wn df!r #ne fiJdde!P. De11. ·Si'dste f jende, .Sf.mi tiUTitett;.01·es, 
e~· dsden" . (1. Kor. 15 :25, 26). E!!ajas 25 :8 erklrerer ,,lta1J. skal ops-lttf/I' 
dsden for e·m'.g, Of! den Hern, Herren skat r1.ft1Jrre graden af rt.lie 1111-

sigter". 
Og der e1· ingen, der bliver glemt, mh· problemet d0den bliver lost, 

for selv de, der so,'e1· d0den8 sovn lige fra de reldste titler, vil hore 
menneskes0nnens r0st og komme fre1i1 fra graven& (Johs. 5:28, 29). 
,,Leverums" -problemet vil da. vrure 10st, og der vil blive store la.nd
strrekninger af frugtba.r jord fol' aUe, bade de der lever og de, der 
er oprej st fra de d0de. . 
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Dette er ensbetydende med, at man ikke behover .at klage over, at 
Kristi Rige ikke kom, inden detes far, mbl' eller andre parorende 
dde, for alle disse krere vil biive genoprettet til Iivet. Den magt., 
som den velsignede Frelser besad, da ha.n :for mere end 1900 ar siden 
oprejste d0de. fra grnven, vil a,tter blive a,nvendt og ikke blot :for et 
begrrenset antal men til genopret.telse '1f nlle §ordens faniiiier. H .a 1-
l el u j a, hvilket,, Frelserl 

I.kke aUe vil blive frelst uden heni>yn til, .om de e.r lydige mod det 
ny Riges love eller ej. Nej, :fttldstrendig lydighed vil blive krrevet og 
,,det. skal ske, liver sjtel, Soni ikke h.11re1· den pro/et, skal udryddes af 
folket". Apost. gern, 3:23, 

Alle vil blive opvrekket af dodens sovn, for at de kan blive oplyst 
om Gud og hl)>ns kf:erlige omsorg :for dem Ved den Herre Jes us, men 
nar de er hlevet gjort bekendt med dette, sa m.a. det enkelte menneske, 
som stadig onsker at leve pa jorden, :fo.rtsat yde lydighed mod Guds 
lov for a,t nyde velsignelserne ved d.en evige fred og lykke, der er 
skaffet til vej e for Guds menneskelige i>kabning. 

Saledes vil det fa.ldne menneskes mange probleme1· lidt e:fter lidt 
blive fost, og dette skyldes., at det voksende lys :fra, Herrens '!tnden 
nrervrerelse gennemtrrengeT jordens m0rke institutioner en e:fter en. 
Medens ka.o.s og :forvirring er den forste fa:lge a.f Herrens nrervrerels.es 
klare skin, der allerede er ved at tilintetg0re de nuvoorende tilstande, 
vil det fortsrette med at skinne, saledes at det kaos, det forst korn
mer, vil blive omdannet ti! en vid.umlerlig ny :forordning, hvorved 
,,n:,tfrerdighedSS'olensn helhredende straler :fortsat vil udgyde sit lys 
o.ver menneskeslregtens sarede hi erter og liv. 

Sol over alle. 
Fra pol til pol vil den skinne, og pa ethvett kontinent og fJ vil 

man fole denne tl'os.te.nde, livgivende ma-gt, der uds.traler fra den 
guddomme>lige lys- og livgiver .. Der vil ikke voore noget u:foordigt, alt 
er der blevet dra.get .omsorg :for ved Mesterens nrervrerelses klate 
skin, for intet mindre end. en fuld.sttendig fordeling af de helbre
dende straler helt fra 0st til vest kan opfylde Mesterens egne for
jrettelser om maden og hensigten med h11ns kotnrrte. 

Kristi nairvoorelses oplysend.e strider vil fy Ide j or den med kund
skab om Guds Herlighed. Dette hetyder udslettelse a:f alle ndjmvelens 
lawdomime'', a.Ile markets sa,nsebedra,g og overtro, alle menneskelig{) 
trosanskuelser og dogmer, alle menneskenes forskrifter ved hvilke. :folk 
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er blevet ophert til at frygte Gud i stedet for at elske ham (Esaj as 
29:13), alle politiske intriger save! som alle tusinde andre onder, der 
har plaget den d0ende verden, og alt dette bliver erstattet af det 
sande kendskab til Gud og Hans retfrerdige love. 

Nar kundskaben om Guds herlighed fylder jorden, vil synd, last og 
forbrydelse blive ryddet bort, og den herlige retfrerdighedssol kaste 
sine oplysende og helbredende straler ind i de forskellige ondskabens 
huler, hvorved disse steders ni0rke vil vige pladsen for den ny dags 
her lige lys. 

Nej, der vil ikke blive en eneste plet eller lille hj0rne pa jorden, 
der ikke gennemtrrenges af lyset fra denne herlige sol. Varmen fra 
dens helbredende straler vil trrenge ind i de store byers slumkvarterer 
og strale ind til de lidende pa hospitalerne. H vor glade er vi ikke 
for hospitalerne idag; men det bliver · herligt, nar Mesterens nrer
vrerelses klare skin tilintetg0r sygdomme, sa hospitaler bliver u111ad
vendige. Sygesengene i hytter save! som de syge i paladserne, alle vil 
blive naet. I sa.ndhed, forskellen mellem rig og fattig vil blive ud
slettet, fordi alle vil fole sig rige, for forjrettelsen lyder, at der vil 
blive et fedt grestebud for alle folkeslag. Esaj as 25 :6. 

Et sadant vreldigt, vidtrrekkende reformations- og genoprettelses
arbej de bliver ikke udfort pa nogle fa dage eller maneder. Det vil 
krreve praktisk talt alle de 1000 3.r af Messias' Rige, for det stralende 
lys ved mesterens nrervrerelse vil have spredt alle m0rkets tager og 
genoprettet alle d0dens fanger. 

Imidlertid vil vidtrrekkende forandringer til det bedre blive iagt
taget selv i den ny Dags tidlige gry, sa at man virkelig kan sige, at 
velstand, helbred og liv for alle nationer er nrer forestaende. Den 
nulevende generation vil blive den forste til at nyde godt af den 
guddommelige nadens sol, der udstraler det ny kongeriges velsig
nelser. Derpa vil oprejsningen af de d0de folge, ikke alle pa een 
gang, men gradvis. Dette vidunderlige opstandelseS- og genoprettel
sesvrerk vil fortsrette indtil alle ,,Herrens genl0ste" er vendt tilbage 
til liv og lykke, og jorden se1v vil iklrede sig Edens Haves sk0nhed 
og fuldkommenhed, der gik tabt, da. mennesket syndede mod den gud
dommelige lov. Esajas 35 :10. 1. Timotheus 2 :4, 6. 
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Al verden bring d et glade budskab, 
at hvilens tid nu forestdr I 
Lad hvert et folks f ortrykte h@re: 
de tus1:nd ar er ,i11beldr I 
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