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Gud har en plan
Med al den videnskab og teknik, der nu rader i verden, kunne
man let tamke, at menneskene nIBsten kan udfore enhver ting.
Men man kommer hurtigt til en anden slutning, nar vi husker, at
sammen med vor tids .s tore fremskridt, er der og.s a udtIBnkt
midler, der helt og fuldt kan odelIBgge hele slIBgten. For at hindre denne frygtelige mulighed bruger Amerika alene 50 billioner
dollars om aret, eller sagt pa en anden made 50.000 millioner.
Og andre nationer bruger summer i forhold dertil.
Roden til dette problem er menneskets selviskhed, og videnskaben udrydder ikke selvet, men snarere bliver det storre. Den
nIBre fremtid synes lys, med dens mange muligheder for behagelige rejser, dens rigdom og luksus, de komfortable hjem, og de
bedre mader at gore alting pa. Men den betagende forventning
dIBmpes unmgtelig ned ved den mulighed, at vore byer, vort land,
vor civilisation, ja tilmed hele vor slmgt kunne odel~gges hurtigt, for den lyse tid havde naet hele sin fylde.
Vi onsker langt fra at vmre ulykkesprofeter, men onsker blot
at gore opmIBrksom pa menneskets uopfyldte forhabninger. Medens de menneskelige planer svigter, har Gud en plan, der vii
lykkes, sa at slIBgtens fremticl, som skilclret i Guds Ord, langt
overgar alt hvad mennesket nogensinde har turdet habe pa.
Dette er en plan, der ikke kan og ikke vii svigte; en plan, hvor
mennesket vii fa lov til at udvikle allc sine vidunclerlige evner
og fa elem leclet langs uselviske linier. Og cla over alt anclet vii
Guel gore for mennesket, hvad det ikke kan gore for sig selv.
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Fremtiden er da meget klar; mere klar end med blot den videnskabelige kundskab. Den er ligesa klar som l0fterne fra Gud er
det.
Ulydigheden i Edens have

Selviskheden abenbares
Id et vi kort h enlede r opmrerksomheden pa Guds plan, har vi
val gt fem bi li ede r; tre af dem skildrer virkelige begivenheder,
der er berettet i Bibelen, og to illu strer er profetierne og Bibel ens
l0fter. Det forste billede vii blive k end t af alle. Det er fristelsens
scene i Edens hav e. Slangen som Bibelen bruger som et symbol
p {1 satan, frist er moder Eva ti! at vrere ulydig mod sin Skaber,
ved at spise af den forbudte frugt. Vi k ender alle ti! folgerne af
clctte. Eva ad, og lige sa Adam, m ed det resultat, der var forudsagt, at de bl ev domt ti! doden, og dreve t ud af Edens have for
at do .
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Men det er vigtigt at berncerke, hvad der gik forud for fristelsen. Da Gud skabte vore forste foneldre i sit billede, befalede han
dem: »Vorder fruglbare og mangfoldige, og opfylder Jorden, og
ggrer eder den underdanig.« ( 1. Mos. 1 :28). Herredommet over
jorden blev givet ti! mennesket. Men der blev sagt, at om Adam
spiste af den forbudte frugt i haven, »skal du d@ deden«. ( 1. Mos .
2 :17).
I befalingen om at blive mangfoldige og opfylde jorden og gore
eder den underdanig, ser vi den guddommelige hensigt med skabelsen af menneskc-slcegten. Mennesket blev ikke skabt og midlertidig anbragt pa jorden, for senere at blive taget til himlen,
eller ti! skcersilden, eller til helvede. Da Adam syndede, mistede
han ikke et hjem i himlen , men den store forret at nyde et hjem
pa jorden.
Abraham ofrer Isak
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D e l va r satan , de r gennem sla ngen sagde til E va: »/ skulle ikke
d0 d@ d en .« ( 1. Moseb .· 3 :4). Fra denne l0gn e r alle d e ubibelsk e
teo rier opst ae t, at der ikke find es nogen d<J d. Der siges, at d<Jd en
ikke er d en virkelighed so m den syn es at v<£ r e ; den er en indga ng til et and et liv. Men tilb age st a r den kendsgern in g, a t d oden
er en sikker virke ligh ed, og »Syndens sold er d od. « ( Rom 6 :28).
Sy nd en s og dodens r ege ring h a r v<£ r et og fort s~e tt e r m ed a t v<£ r e
grum og grusom. Al en e Guds p la n for sk a ffer en udfrielse fra
den .
Guds Iofte til Abraham
I vo rt nccste bill ede bli ve r vi mindet om et vidund erligt lo ft e,
so m Gud gav ti l Abrah a m . D ette var sen ere end sy nd flod en. Gud
sagd e til denn e trofa s te pa tria rk, »i dig skulle alle sle£gier pd
j orden velsign es .« ( 1. Moseb. 12 :3) . I to tusin de a r h avd c s1<£gt en
vcc ret doend e, m en h er Iovede Guel, at ban vill e velsign e a lle fam ilicr p a j orden. D ette va r i sa ndh ed en stra le, dcr gav h a b.

Senere, da Abrahams s0n Isak voksede lil, bad Gud Abrah am
a t b r inge sin dren g sorn offer. Det er Abraha m s ly digh ed m od
de tte begccr, vor t a nd et billedc fr em still er. Gud till od ikke Ab raha m a t ofre Isa k , m en for sk a ffede et lam , der ku n ne ofres i
h a n s steel . H er har vi en s k0 n illu strati on a f d en k en dsge rning,
at fo r end a ll e famili er p a j ord en k a n blive velsig nede a f Abrah a m og bans »seed «, m a en e lsk end e F a der h eng ive so m offer
sin egen e ls k ede S0n.
Som Guds plan udfolder sig, find e r vi, at det virk elig va r den
h imme lsk e Fader selv de r »gav sin S on d en enbdrne« ti1 a t bli ve
verden s Genl0ser og Freise r. (J oh . 3: 16 ) . Gud fandt sa stor beh ag i Abrahams villigh ed til a t sa rnarbejde m ed H a m i denne sag,
a t H a n bekrreftede sit op rind elige l0ft e m ed sin ed. - 1. Mos.
22 :1 - 18 ; Heb. 6:13- 20.
Jesus, den lovede ,,sred"

I D el n ye T estamente bli ver vi oplyst om, a t d en lovedc Abra ha m s »sre d «, de r sk a! velsign e a ll e famili er pa j orden, i virkelig6

heden er Kri stus. P a ulu s skrev: »M en Abraham og hans s:.£d bleu
forj:.£ltelserne tilsagtc; d er s iges ikke : og s:.£d cn e, som om mange
m en som om een ; og din sC£d, Iwilk en er Krislus. « - Ga lat. 3:16.
Dette betyder, at i Guds st ore pl an for velsignelse a f all e familier pa jorden, e r J esu s den k a n al, der er bestemt og gennem
H a m vii alle de lovede velsignelser komme frem . Men vi m a husk e, at »alle« s lcegte r eller fa milie r pa j ord en ogsa indbefatter
dem, der er dode. Dod en k om som en fol ge af synden , og doden s
ford ommelse h viler ove r h ele den mennesk elige slcegt. Dette b etyder, at for J esus kunnc sluc nke li vets velsignelse til folket, va r
det n odvendigt, a t Ha n gav sit eget !iv for verd ens synd .
J ohannes Dobe re n sag de om J es us : »S e d el Cuds Lam , som
bortlager uerdens synd. « (J oh. 1 :29 ) . I Det gaml e T es ta mente
lcese r v i om J esu s: »som el Lam, d er f0res h en al slagles,« og a t
»han udlomle s in sja>. l til d od en. « (E s. 53 : 7, 10 ) . P a ulus skrev,
at J esus »gau sig selu til en genlosnings betaling f or alle, lwilkel
er uidn es byrdet i sin lid. « - 1. Tim . 2.3- 6.
Del va r dette store vce rk , genl os ningen a f s lceg ten fra do den ,
de r blev fuldfort pa Golgath a. Herrens syn sp unkt h erom , og !wa d
res ultatet vii blive, er fo rkl a ret af P a ulu s. Vi citerer: »Thi ef te rdi
d@d kom ued el m ennes k c, er ogsd d0d es ops fan de lse k omm et ued
et m ennes k e. Thi ligeso m alle do i Adam, sd ledes skull e ogsd alle
leuende gMes i Kristu s .« - 1. Kor. 15 :21 , 22.
Sa ledes ser vi det bety dnings fuld e af J cs u dod i Gud s pla n for
velsign elsen af all e slceg ter ell er fa milie r pa j or den. Den lovedc
velsignelse vii n a folket gennem en ops tandelse af de d0 de. Den
bl ev for skaffet gennem Jesu dod og garanleret ved h a ns opsta n delse. (Ap.G. 17 :30, 31) . Del vii vcere e n forny else af r et ti! !iv
h e r p a j orden. F olket vii bli ve oprej st ti! !iv som m en neske r.
Et andet trrek

Orn vi ikk e h a vd e vid ere und erret n ing om Gucl s p lan ti! velsign elsen af folk et , vill e vi ga nsk e n a turligt slutte, a t dette a rbejcle
ville v.:ere begyndt sna rl efter J esu dod og opstandelse. Vi ved, a t
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Korsfrestelsen

clette ikk e skete . Folket blev vecl med at licl e og at do som tidligere. Og Bibelen forklarer os hvorfor. Grund en e r, at Guel i s in
plan bestemtc, at der skulle vmre en »lille hjord « af trofaste eftcrfolgere af Mesteren, uclvalgt fra slmgten, clisse skulle v~re forenecle m ed Jesus i clet store arbejde at tilclel e free!, sundhecl og
!iv ti! m enneskeheclen , n a r velsigne lsens ticl var incl e.
I brevet ti! Galatern e 3 :27- 29, bliver vi oplyste om, at sande
Kristne, rep rmsenter et som nogl e, cl er e r clobte ti! Kristus, er et
med Ham, og en de! af »Abrahams s<ed, og nruinger ifolge forj<eitelse. « I mere encl nitten arhunclreclcr har clctte vmrk gact for
sig, at udsoge og berede disse ti! deres fremticlig e arbejclc.
Deter for clissc J esus lovecle at berecle et steel, og nar Han kom
igen cla tage dem ti! sig, at de kunne v~re m ed Ham i Hans rigc.
( Johs. 14: :2, 3). Det er ogsa ti! clisse Jes us sag de : »Frygt ik.k.e,
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du lille hjord ! thi det var ed ers Fad er velbehageligt at give eder
riget. « - Luk. 12 :32.
Habet om riget
En la ng rre kk e lofter i Det gamle T estamente, der forts;cttes
Det nye T estamente vis er, at J esus vii oprette et verd en s omfattende styre h e r pa jorden, og det vii vrere gennem dette styre,
a t Guds lovede vclsignelser om liv vii blive udstrakt ti! folkene.
I et af l0fterne om Jesu fods el, h edd er det om denne store og
1mcgtige : »for at fyrstend@mmet m a bliue start, og at d er md
blive fr ed uden ende. « - Es. 9 :6, 7.
Skrifterne viser, at meden s J es us kom for ste gang for at tid e
og do for s lregten, kommer Han anden gang tilbage for at oprette
si t rigc, h vis formal er velsignelse a f folk ene. Det er unde r denne
tid af Ha ns anden rnervrerelse pa jorden som den m regtige Styrer, »[( angers konge «, at verd en vii blive oplyst om den sande
Gud, og fa Icjlighed ti! at adlyde den guddommelige Iov og !eve
cv igt. - Ab. 19:16.
Den vidunderlige m a de p a hvilk en forholden e i ve rden i dag
opfylder Bibelens profetier, giver os al grund ti! at tro, a t vi sta r
Iige ved begyndelsen, pa d0rtre rs kelen af det Irenge lovede m essia nsk e rige. Profctcn Dani el beteg nede vor dag som »endens
lid«, og viste, at i denne tid vill e der blive en stor forngelse af
kundskaben, og megen faren hid og did pa jorden. - Dan. 12 :4
cng. overs.
Udtrykket »endens lid « be tyd e r ikke afslutning af tid en . Heller ikk e h enviser det ti! den traditional e opbrrending af jord en.
Snarere h enviser det ti! afslutningen af syndens og dodens regering. Det betyd er den tid, da ved guddommelig m ellemkom st i
m ennesk et s anliggender, ved oprettelsen af det messian sk e rige,
alle onder, som krig, udnyttelse af andre, hunger, sygdom og d0d,
vii blive bragt til afslutning ell er ophor.
,,Jorden star evindelig"
Hvad vo r planet jorden angar siger Bibelen os ldart, at den
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forbliver evigt. (Prffid. l :4). Herren forsikrer os, at han ikke
skabte jorden ti! at v~re ode, men dannede den til at blive beboet. (Es. 45: 18). Som vi har lrert, var det Guds plan, at menne-sket skulle leve evigt pa jorden. Denne er menneskets hjem.
Dette betyder, at menneskene ikke vii fa lov ti! at odelregge sig
selv med brintbomber, ja endog de mange som er drffibte ved
krige, ligegyldig hvilke vaben der er brugt, vii blive oprejste til
liv igen.
Da Jes us blev spurgt om ti den for Hans tilbagekomst, forudsagde han, at der da ville vrere en trffingsel sa stor, at om disse
dage ikke blev afkortede, da blev intet kod frelst. (Matt. 24:21,
22). Det er netop selve den situation som verden star overfor i
dag; men Jesus forsikrer os, at denne trrengselstid vii blive afkortet, sa at alt kod ikke vii g~t ti! grunde eller blive odelagt.
Vor dag i Profetien

Daniel profeterer om vor tid
10

En ny dag er ved at gry

I det store og h ele er alle vigtige udviklinger i ve rd en p~1 vo r
tid, forud fr emholdt i Bibelens profetier. Vi vii staclig tale om
den store og tiltagende kundskab, pa alle omracler, og det st ore
og hurtige rejseliv, som Dani el profeterecle om. Vor illu st ra ti on
eller billede taler maske bedre om dette, end ord kan gore clet.
Det kan we re vanskeligt for de yngre m edlemmer af vor slccgt
at forsta, at de ting billedet viser, ikke a ltid har vcere t til ; scc rligt
da de fl es te af elem forst kom frem i det tyvend e a rhundrecle.
Mennesket er ikke n aet til dette gradv ist gennem foregaendc ticl saldre, men forholdsvis pludseligt og i vor tid. Salecles bar vi en
stcerk opfyldelse af Bibelens profeti om det na~re komm e af Messias rige.
Dani el fo rudsagde ogsa om denne »endens tid « af sy nd og
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d0d, at »der skal vcere en trcengs elstid som aldrig har vceret,
siden f olk blev til. « (Dan . 12 :1 ) .Den samme store trrengsel h envist e ogsa J esus ti!. (Matt. 24 :21, 22 ) . Jesus talte ogsa om den
som en tid hvor »f olken e skulle cengles i fortvivl else . . . m ed ens
mennesker forsm&gt er af frygl og forventning om de ling, som
kommer over jorderige.« - Luk. 21 :25, 26.
Her har vi ogsa en n0jagtig beskrivelse af forhold en e pa vo r
tid. Ail e nationer og folk pa jorden er hj ems0gt af plager og
frygt for hvad der kan komme over jorden ( eller »jorderige« som
nrevnt i t eksten fra Lukas), fyld er folks hjerter pa ethvert sted .
Skrifterne viser ikke i enkelthed er just hvor 0delreggende situationen vii blive, for Kristi riges autoritet g0r sig gre ldende og
frelse r s lregten fra dens egen da rskab.
Dog gCJr skrifterne een ting tyd elig, nemlig den , at m ennes kenes se lviske udnyttende institution e r, alle m a b li ve ode lagt. Det
er levningerne af disse, de r symbol sk e r fremstill et i vort sidste
billede. En lill e gruppc, der alvorligt s0ger He rren s velsignelser,
bar vendt r ygge n til det de r 0delccgges og sku er med forventning
ind i den fremtidi ge tidsalder m ed a ll e dens love de velsignelse r.
I det fj e rn c ser vi de t tagede omrids af en stad, Guds h elligc
stad. Dette er naturli gvis blot et symbol. I Bibelen er en st ad
brugt som symbol pa en regering, e t styre. Vi er fortrolige m ed
cl ette brug af sproget. For os sta r »\Vashington « som ucltryk for
Amerikas rege ring, »London « for den engelske og »Moskva « for
den russiske regering. Sa leclcs ogsa i Bibel en, sccr lig i Johannes
Abenbaring tales cl er om en »h elli g stacl «, cl er kommer ned fra
himme len fra Guel . Denn e stad er det sa mme som Gucl's nye regering, og dens Hoved vi i vccre Kri stu s Jesu s. - Ab. 21 :1- 5.
Jesus sagcle ti! Pilatus »Mil rige er ikk e af d enne verden «
( J ohs. 18 :36). Saledes siges cl er ti! os, at Hans sty re, Hans stacl,
bar sin oprinde lse hos Guel. Den er s tet ikke af m enneskeli g oprindelse. Den er ikk e oprettet ved faldn e m ennesk e rs visclom
eller ma gt. Den er e n guclclommclig rcgering, og dens love v ii
vcere Guds lov e. Det vii vccre gennem lyclighed mod disse love,
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at slregten vii blive velsignet, som en opfyldelse af I0ft et ti! Abraham, at gennem hans »smd « ville alle slregter ell er familier pa
jorden blive velsignet.
Livets vand
Vi er forsikret om, at velsignelsen vii indbefatte 0delxggelsen
af sygdom og d0d. Tilstanden pa jorden er beskrevet, efter a t
Guds h ellige stad har opfyldt form a let m ed sit styre. Dct h edd e r:
»Og Han ( Gud ) skal afterre huer tare af deres ejne, og ded en
ska/ ikke mrre mere, ej h eller sorg, ej h eller skrig, ej heller pin e
ska/ u<Ere m ere; thi d et f'orrige er uege t bort. « - Ab. 21 :4.
I et andet l0fte om Messias-riget og dets velsi gnelse r, har vi
riget skildre t som en tron e - »Guds og Lamm ets trone. « (Ab.
22: 1) . Udvmld ende fra denne trone er floden m ed Iivets vand .
Pa begge sider af flod en voksede Iive ts trreer. Foruden den livgivende frugt fra disse trmer, siges der, at deres blade er ti! lmgedom for folkeslagene. (Ab. 22:2). Ja, i sa ndhed folk fra alle nation er har behov af lmgedom !
Og denn e store velsignelse vii snart n a h ele slregten. Just som
vore forste forreldre bl ev drevet ud af deres hj ern i Edens have
og bernvet frugten af de livgivend e trree r, sa ledes vii alle Adams
b0rn ( und e r Messias-riget , cl er nu er n re r, og forcli J es us tog synclerens pl ads i d0clen), blive inclbuclt ti! at komm e og fr it tage af
Iivets frugt og af livets vancl. - Ab. 22 :17 .
Dade vii blive oprejst
Som vi a ll erecle kort har bemrerk et, er clet ikke bare den levencle generation, cler vii mocltage de Iivgivencl e ve lsignelser fr a
Mess ias-riget. Guel har Jovel, at und er Kristi herrecl0mme vii all e
cl er er cl 0cl e blive oprejst til !iv og fa lejlighecl ti! de samme velsignelser. Om cl ette ikke var tilfrelclet ville Gucl 's plan ti! frelse a l'
s lregt en komme meget ti! kort i Skabe rens kre rlige h ensigt m ed
s in e m ennesk elige skabninger.
Habel om opstanclelse af de cl0cle har sit micltpunkt i Jes u s,
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Genl0seren. (1. Kor. 15:21, 22). Under sin jordiske tjeneste gav
Jesus mange vidunderlige beviser for Guds magt ti! at oprejse
d0de ti! liv igen. Et af disse var opv::ckkelsen af Lazarus fra dodens s0vn. Beretningen herom finder vi i J ohs. 11 : 1- 44.
Lazarus var broder til Maria og Martha. De boede i Bethania.
Lazarus blev syg pa en tid, da Jesus tjente i Galilrea, ret langt
nord for Bethania. S0strene sendte bud ti! Jesus, at deres broder
var syg, med den formodning, at han sa ville komme til Bethania sa hurtigt som muligt. Jesus modtog deres budskab, men i
stedet for at skynde sig til Lazarus, ventede han endnu to dage,
og da sagde han ti! sine disciple: »Lazarus, vor ven, er sovel ind,
m en j eg gar hen for at v::ek.k.e ham af sovne.« Jesu disciple trenk.te, at der var tale om den naturlige s0vn og sagde derfor: »Herre I sover han, da bliver han h elbredt. « For elem var det et bevis
pa, at Lazarus var pa bed ringens vej.
D0dens s0vn
Da a benbarede J es us for sin disciple, hvad han mente. Han
sag de ti! elem »Lazarus er dod.« I denne korte samtale er en af
Bibelens vigtige sandheder bragt ti! vor opmrerksomhed. Denne
sa ndhed e r, at de som dor ikke lever i himlen, i helvede eller i
skrersilden, m en er i en ubev idst tilstand, hvilken J esus lignede
ved en s0vn. Ikk.e alene er s0vnen en ubevidst tilstand, men de,
der sover, vaguer op fra deres ubevidsthed. Og saledes vii det
blive m ed alle, der sover i doden. Guddommelig magt, ud0vet
gennem Kristus vii vagne ell e r opvrekke alle elem, der saledes
»sover «.
D0den som kom ind i verden pa grund af Adams overtrredelse,
ville have vreret permanent ell e r vedvarende, om ikk.e guddommelig k re rlighed havde forskaffet en Genl0ser. (Johs. 3 :16). Fordi J esus indtog synderens plads i c10d en, er evig glemsel eller
0del::cggelse bl evet rendret til en midlertidig »Soun «, fra hvilken
Dibelen lover en opvrekkelse. I tilf:=.eldet med Lazaru s, gav Jesus
os forsikring om dette, ved demonstration af' den gudclommelige
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magt ti! at opfylde Guds I0fte r ved at opvrekke Lazarus fra d0dens s0v n.
Aile vii blive opvakte
Ved en anden Iejlighed sagde J esus: »Undrer eder ikk e h erover;
ven e,
gjort
onde,

thi d en time vil komm e, pd lwilken alle de som
skulle /Jore /Jans rnst, og de slrnlle gd {r em, d e
det gode, lil livets opslandelse, m en de, som har
til domm eens opslandelse. « (Joh . 5 :28, 29). Her

e1· i grasom har
gjort def

forklarer
.Jesus, at de som i dette liv »har gjort det gode « ifolge Gud s ma l,
de vii opvakt fra de d0de, straks modtage deres bel0nning af
ev igt liv; m edens ::di e andre vii komme frcm til en opstandelse
m ed dom.
Det g rres k e ord »krisis « e r ovcrsat med dom i de a lmind elige
over srettelser af Bibelen. Det har samme betydning som vort
danske ord »krise«. At passe re en krise betyder, at man med
h eld har giiet igennem strenge erfaringer. Saledes vil de ikk c
troend e, n ii r de bliver opvakt fra d0dens s0vn, blive underk as tet
e rfaringe r med disciplin, best emte til at lre re dem He rrens rette
vej e. Om de gar gennem denne krise og lrerer at vise Iydigh ed
mod riget s love, da skal ogsa disse ra lejlighed til at »modtage
liv el s vand 11forslq1ldl. « - A. b . 22 :17 .
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