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Vet du, att Bibeln, når den kaliar den nuvarande tiden “andens tid”,
dårmed icke syftar på jordens forstoring, utan på slutet af den nårvarande nådeshushållningen, efter vilken en ny tidsålder — tusenårsrikets
— kommer att inforas? “Jorden står evinnerligen kvar.” —Pred. 1:4

Dagningen
utkommer, om Gud vill, i borjan av varje månad. Den utgives av tros
broder hår i landet och båres ekonomiskt av trogna sanningsvånner.
Årsavgiften år 5 kronor. Bladet kan bestållas under adr.: Dagningen.
Postl. 2016 Vinslov, Sverige, i Norge under adr.: Oscarsgaten 14b, i Dan
mark Hyldebarvej 13, Kobenhavn F.
Vånner, som ej ha råd betala detta belopp, erhålla gårna tidningen
fritt, om blott meddelande dårom ingår vid varie nytt års begynnelse.
Litteratur och fria traktater kunna erhålla under adress: DAG
NINGEN, Postl. 2016 Vinslov, Sverige.
Vi våga hoppas att framdeles få mojlighet att utsånda resetalare till
skilda platser i landet, om onskan dårom framstålles av låsarna av denna
tidskrift.
Ansvarig utgivare: N. C. LARSSON.

Och dctta hårliga glådjebudskap om Riket skall forkunnas i hela vårlden till ett vittnesbord for alla folk, och då skall ånden komma.
— Mattei 24:14
Vet du, hurvida du har eller icke har tagit på dig hela Guds vapenrustning, på det du må kunna bestå på denna onda dag, som redan år
over oss?—Ef. 6:13

Overs, fr. The Dawn — Okt. 1950.

Boner fo r fred.
Kort efter det forstå vårldskrigets utbrott avskildes en dag i Ame
rika allmånt, då alla kristna — protestanter och katoliker — anbefalldes att bedja for fred. Kriget pågick nårmare fyra smårtsamma
år darefter. Senare, når den internationella spånningen hade okats
ånda till bristningsgrånsen, fore det andra vårldskriget, utsåndes tal
rika appeller likaledes av protestanter och katoliker till folkcn om for
bon for fred. Men kriget borjade och under alla de långa åren av li
danden, som foljde, uppsåndes ståndigt boner for freden. Och nu åter,
i synnerhet efter Korea-krigets borjan, så uppmanas folken att bedja
for fred.
En av de senaste av dessa appeller gjordes av Påven i ett cirkulår,
eggat av Korea-kriget, har entråget uppmanat mer ån trehundra millio
ner katoliker over hela vårlden att bedja for fred, eller, som Påven
nåmner det, "for skingrandet av de svarta, hotande moln vilka nu
hotar vårlden med ett atomkrig.” I detta cirkulår påminner Påven
vårlden om att krig bringar endast ruin, dod och allt slags elånde
och att det nya kriget tekniskt "inte endast forstor arméer och flottor,
inte endast ståder, byar och samhållen, inte endast klenoder av religios
konst och kultur, utan åven de oskyldiga barnen med deras modrar,
de sjuka och de vårnlosa gamla. Allt det som år skont, gott och sunt, .
som månskligt snille har producerat, allt, eller nåstan allt, kan forsto
ras”, sade Påven. Fortsåttningen av cirkulåret lyder:
"Om dårfor kriget over alla i dag presenterar sig sjålv for varje
hederlig iakttagare såsom någonting forfårligt och dodande, år det
att hoppas, att genom alla krafters medverkan och i synnerhet av fol
kens ledare, de morka och hotande molnen, som nu fororsakar ångest,
må kunna skingras och att verklig fred slutligen må skina over fol
ken. Emellertid, vetande att allt som gives, och varje fullkomlig gåva.

kommer ovanifrån och ned från himlaljusets Fader, så anse vi, vordnadsvarda broder, det vara låmpligt att nya offentliga boner och åkallan endråktigt brukas ibland folken.”
Mojligen komma de fiesta av katolikerna att lyssna till denna Påvens
vådjan och komma att ivrigt bedja for fred. Samtidigt finns det tvivelsutan millioner protestanter, som mer eller mindre regelbundet
åkallar Gud om att gora slut på kriget och fruktan for krig. Vad finnes
det for hopp om att dessa boner komma att gynnsamt besvaras genom
gudomligt ingripande i månniskornas åstundan att uppråtta fred?
Svaret på denna fråga finns i Bibeln, som bestamt forsåkrar oss,
att en tid skall komma, når Gud skall gora slut på kriget, allt intill
jordens åndar. Ett av Guds loften med hånsyn till denna verkan finns
i en profetia i Dav. 46 psalm, v. 9, 11. Den såger oss, att endast Her
ren Gud skall bringa krigen att upphora, och inte blott det, utan att
åsen krigsredskapen skola forstoras. Emellertid inbjudas vi i samma
profetia till att "skåda Herrens verk: han gor underbara ting på jor
den'. Således låres, att fredens uppråttande inte kommer att åga rum
forrån mycket av det som finnes i vårlden i dag år odelagt.
En av Gamla Testamentets profetior, som pekar framåt mot tiden
for Jesu fodelse forklarar, att Jesus skulle givas namnet ’’Fridsfursten Jes. 9:6. Det var i stil med det som ångeln forkunnade vid
Jesu fodelse, sågande, att resultatet av Jesu fodelse skulle bliva fred
på jorden. Då det inte kan vara något tvivel om att det år Guds avsikt, att uppråtta fred på jorden, så uppstår frågan: Varfor ha så
många boner om fred blivit till synes obesvarade? Och vidare frå
gan: Komma de boner, som nu uppsåndas av både katoliker och pro
testanter också att bli obesvarade?
Bibeln gor klart for Guds folk, att de bedja och få intet, emedan
de bedja illa (Jak. 4:3), d. v. s. deras bon år inte i harmoni med
Guds vilja. Med tanke på bonens vårde och makt, år detta en mycket
betydelsefull sak att hålla i minnet, ty det skulle vara tydligt, att universums Gud inte år beroende av vad hans svaga och ofullkomliga
varelser hår på jorden vill be honom att gora eller inte gora. Med
andra ord, bonen var inte avsedd av Gud att betyda, att vi skulle hålla
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honom underruttad om vad han borde gora for sin månskliga skapelse.
Om vi få detta klart i vårt sinne, skall det hjålpa oss att inse, att de
enda vålsignelser, som vi kunna forvånta erhålla av Gud med hjalp
av bonen, aro de, vilka han har beståmt och lovat giva.
For att bedja effektivt år det dårfor nodvåndigt att kånna Guds
\ il ja, som den år uttryckt i Guds ord. Detta år sant vare sig vi bedja
om personliga vålsignelser, for våra familjer, samhållen eller for nationerna. Om vi bedja Gud om att hindra krig, eller att stoppa krig,
som har borjat, vi bora vara såkra på, att denna hans medverkan må
\ara i enlighet med hans plan. Alldenstund Gud har sagt så mycket i
sitt Ord angående att gora slut på krig, kunde den forstå slutsatsen vi
komma till mycket vål bli den, att han såkerligen besvarar våra boner
om fred eftersom han har lovat att uppråtta fred.
Emellertid, detta foljer inte med nodvåndighet. Det år klart
framstållt i Bibeln, att varje lofte, som Gud har gjort om uppråttande
av fred på jorden, skall uppfyllas genom Kristi Rike, och inte genom
denna vårldens riken eller regeringar. Jesus framstållde två liknelser,
som mycket bra åskådliggor denna åsikt. En av dem var liknelsen om
vinlåglarna, i vilken han forklarar det vara gagnlost att halla nytt vin
i gamla låglar. Den andra liknelsen år den om den lappade mantein
(klådnaden), i vilken han forklarar forsoket bortkastat, att såtta nya
lappar på gamla mantlar (klådnader). Luk. 5: vers 36— 38. Båda dessa liknelser låra oss, att vid utarbetandet av Guds plan, Gud åmnar inte
lappa ihop den nuvarande onda vårldens låromeningar och dårigenom
overfora eller forsoka overfora dem ini Kristi Rike.
Vilseledda Kristi efterfoljare under medeltiden forsokte gora detta
genom att forena Kyrkan med staten. De betecknade denna oheliga
forening såsom Kristi Rike eller kristendom. Det olyckliga i detta
styrelsesått år nu ett historiskt faktum. Under denna ordning utkåmpades många av de blodigaste krigen i det flydda, då en avdelning
av "Kristi Rike" forde krig mot en annan. Tillbaka till de dagarna,
varunder tvivelsutan många innerliga sjålar bådo ivrigt om fred, voro
de mest omtyckta bedjarna de, vilka bådo Gud att kåmpa på den ena
eller andra sidan av de stridande grupperna av kristenheten. Och na3

turligtvis uppmuntrade Påvedomet bedjarna till att bedja om seger for
de katolska vapnen, såval under korstågskrigen som på senare tid vid
Abbesiniens underkuvande.
Alldeles som det inte finnes bevis på, att Gud på ett gynnsamt sått
besvarade vilseledda bedjare av sitt folk i det flydda, boner, vilka
i sjålva verket uppmanade Skaparen att vålsigna de lappar, som de
forsokte att fåsta på de besmittade och syndfulla klådnader eller
den nårvarande onda vårldens lliror, — så på liknande sått skulle inte
\ i vånta, att dylika boner komma att besvaras idag. Som tidvattnet
faller och stiger, så gives det tider av relativ fred och perioder av blo
diga krig, och alltsedan vårldskriget 1914, men det år ovisst om kristenhetens boner ha mycket att gora med når det år ebb eller når det
år flod, och så år det i synnerhet i dag.
Det finns emellertid ett effektivt sått att bedja om fred. Det år
det såttet, som Jesus lårde sina lårjungar. Han tillsade dem att bedja:
’’Tillkomme ditt Rike.” "Ske din vilja, såsom i himmelen så ock på
jorden.” Matt. 6:10. Sanna Jesu efterfoljare under hela tidsåldern
ha uppsånt denna bon och de gora så åven i dag. Det år en bon, som
vi kunna båra fram till Guds nådestron med full visshet om, att den
biir uppmårksammad av Gud, som, når Hans tid år inne, skall besvara
dem. Vi veta, att når vi uppsånda dessa boner till Gud, då bedja vi i
full harmoni med det, som Han har beståmt och lovat att gora.
Ja, alltigenom både gamla och nya testamentet har Gud fortsatt att
betona, att det år Hans avsikt att uppråtta en våridsregering, som skall
grunda råttfårdighet och fred, en regering, som skall tillfredsstålla
alla nationers beråttigade onskningar, I det att Gud har gjort så många
loften hårfor, så kan inte frågan om låmpligheten av att bedja for
ett sådant rike komma upp. Når vi bedja så, formulerar vi inte några
planer for Gud, utan endast bedja om det, som Han redan har plane
rat att gora. Det år dårfor vi veta, att sådana boner kommer att be
svaras.
•
Men Gud har inte endast lovat att gora vissa ting for att vålsigna
sina månskliga varelser, Han har också tecknat i sitt Ord det råtta såt4

tet, på vilket Han skall fullborda dem. I sammanhang med Hans loften om att uppråtta Kristi Rike på jorden — ett råttfårdighetens rike,
som till slut skall harska från hav till hav och floder allt intill jor
dens åndar — har Han forutsagt, att forst måste alla denna vårldens
riken och regeringar forstoras eller avsåttas. Dessutom har Han uppenbarat, att det, i samband med denna vårldens rikens avsåttning, kom
mer att bli "en tid av nod, vars like icke har funnits allt ifrån den
dag, då månniskor blevo till, ånda till den tiden. Se Dan. 12:1. Bibeln
avslojar åven denna tid av nod som kånnetecknad av krig, revolutioner
och allmån forvirring, eller sådant som har avseende på "internationell
anarki.” Dessutom skulle det komma att bli en tid, då såvål religios
som borgerlig myndighet skulle såttas ifråga och forhånas av det folk,
som en gång vordade och lydde dessa månskligt forordnade regler
under ' den nuvarande onda tidsåldern” (Gal. 1:4) utan att fråga.
Det skulle bli en tid, skildrad i 2 Petri 3:10: då skola himlarna med
dånande hast forgås och himlakropparna upplosas av hetta och jor
den och de verk, som åro dårpå, brånnas upp.”
I
Uppenbarelseboken erinras vi om, att når den tiden kommit, då
hogsta våldet på jorden skall overtagas av Kristus, det år forutsagt, att
"folken vredgades”. Se upp. 11:15— 18. Denna samma tanke framstålles symboliskt uti Davids andra psalm. Hår upplysas vi om, att
Skaparen, Jehova, har insatt sin Son, Jesus Kristus, att bliva jordens
nye Konung och att Han, "skall sonderslå dem med jårnspira, såsom
lerkårl skall du krossa d e m S e vers 9 i Dav. 2:a psalm.
Eftersom dessa och många andra profetior i Bibeln så klart påvisat,
att den nuvarande jordens regeringar skola sonderslås såsom lerskårvor,
innan Kristi Rike på jorden skall fullt uppenbaras, så kan det knappast
tyckas vara i stil med den gudomliga planen, att vi bedja Gud droja
med den beståmda verksamheten i åstadkommandet av uppfyllelsen
med det, som Han har forutsagt. Bibeln forklarar, att forstorandet av
denna vårldens riken inte skulle verkstållas genom ett direkt ingripande av Gud och genom bruket av gudomlig makt, utan snarare, att fol
ken skulle tillåtas att forgora varandra. Detta ha de hållit på med att
geira alltsedan det forstå vårldskrigets utbrott år 1914. Det har varit
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avbrott av ofullkomlig fred, men varje nytt stridsåmne bidrager till
att fora fram mot slutet av den nuvarande onda tidsåldern.
Detta betyder dock inte, att det ej finnes något gott i vårlden eller
att det på båda sidorna av de stridande i vårlden skulle finnas lika
mycket av sjålviskhet och uselhet. Såsom kristna skola vi vara tacksamma for de vålsignelser, som vi åtnjuter under den demokratiska
styrelsen och inte ha några sympatier for ofordragsamheten och grymheterna från diktaturer, av vilka slag de vara må. Men till och med de
basta slags regeringsformer, vilka vårlden har framstållt, komma långt
till korta mot det, som Kristi Rike kommer att vara.
Så låt då dessa, som fortrosta på Guds loften, fortsåtta med att bedja
lor det Rike, som Gud vill uppråtta under Kristi herravålde. Detta
Rike kommer att medfora till alla de andliga vålsignelser, som vi nu
åtnjuta med %
rår demokrati — och ånnu mera. Det kommer att ge fred
och såkerhet åt folken, och dessutom hålsa och liv — ja, evigt liv. Med
hiinsyn till hårskaren i detta Rike, låt oss inståmma med profeten Jes.
25: 9 — "Låt oss frojdas och vara glada over hans frålsning".

V a r trogen!
Text och musik av Einar D-que.
Upp. 2: 10.

1 Kor. 4: 2.

Efes. 6: 12— 18.

I

Till strids på nytt for Jesus Krist!
Så ljuder maningen.
Ty satan rustad står f dr visst
och hotar sanningen.
Mång tusen snaror lurar hår.
Vi får ej slumra då,
men trotsa faror och besvår —
och alltid trogna stå.
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II
O, syskon, glom ej rustningen,
som givits Kristi brud.
Omgjorden er med sanningen.
Tag på er rattens skrud.
Gån villigt ut med f ridens ord
till dem — i of rid gå.
Når Kristus kommer till vår jord
vi må då trogna stå.
III
Se, otrons pilar vina tålt
och bringar bjårtan kold.
Besegrad blir den ganska lått,
som ej bar trons skold.
Bar’s frålsningshjålmen, Andens svård
som år Guds eget Ord,
vi segra då, trots synd och vårid.
Om blott vi trogna stå.
IV
År striden hård? Håll åndå ut,
som Daniel i bon.
Gud sjålv år med till stridens slut
och giver hårlig Ion.
Se, Josefs våg gick genom nod,
men Gud ej svek åndå.
Så frålsas vi från synd och ddd. —
Om blott vi trogna stå.
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Frågen mig om det tillkom m ande . . .
Forts, från foreg. nr.

VARFOR AR BIBELN SA SVARFORSTÅELIG?
Envar, som iir något bevandrad i sin Bibel, vet att innehållet i stor
utstråckning utgores av ’’liknelser” och bildspråk. Det ar dårfor ej
underligt att det for många månniskor forefaller oforståeligt. Det iir
uppenbart att vår Gud icke haft for avsikt att forklara sina hemlighetcr
for en håpen vårid, forrån efter det hans forsamling insatts i sitt åmbete.
Jesu ord visar detta. Matt. 13: 10. Men vi åga Bibelns vittnesbord om,
att dess 66 bocker komma at ’’upplåtas" under ’’domens dag” — tusenårsdagen ( Dan. 7: 9— 10). Detta år vårldens domsdag, då envar måste
vålja mellan att lyda och få njuta av det eviga livets glådje på den ”nya
jorden (Pred. 1:4; Hes. 37:25) eller att motstå Guds visdom och
kårlek, och "utrotas ur folket” (Apg. 3: 23).

"NAR VARLDEN FODES PA NYTT”.
Aposteln Jakob fortåljer oss om "fodelsen" av ’’forstiingen av de
varelser han har skapat” (Jak. 1:18) och Herren Jesus giver oss i Matt.
19: 28 bekråftelse på "vårldens pånyttfodelse”. Detta betyder en
genomgripande foråndring av månniskornas sinne och stråvan. Detta
år samma hårliga resultat, som beskrives i Rom. 8: 19— 23, dår aposteln
såger, att ”skapelsens trangtan stracker sig efter Guds barns uppen
barelse''. I ångest ’’infor de ting som skola overgå vårlden" gå folken
båvande. Forberedelser for våldiga kraftmåtningar goras. Febrilt arbe
tas det på att frambringa dodsbringande redskap under den något naiva
forestållningen, att dårmed åstadkomma fred på jorden.
Tånk for ett ogonblick på Guds domsord: "Men i de konungarnas
dagar skall himmelens Gud uppråtta ett rike som aldrig i evighet skall
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fors tora s . .. det skall krossa och gora en ånde på alla dessa andra riken,
men sjålv skall del bestå et/nnerligen" (Dan. 2: 44). Profeten talar
om en sten som krossar. . . men som darefter våxer och bliver till ett
"stort berg, som uppfyllde hela jorden". Denna profetia visar hopplosheten for de nuvarande varldsmakterna att bestå någon langre tid
hårefter, samt Gudsrikets våxt och utveckhng intill dess det "uppfyller
hela jorden". Uttrycket "berg" anvåndes ofta som bild på Riket. Se
forex. Upp. 14: 1 m. fl.
Intet evangelium och ingen forkunnelse av Guds rådslut, kan verka
och vara fulltonigt med mindre det innehåller Guds ords tydliga utsagor
om det jordiska rike, med dess underbara återstållelseverk varom alla
de heliga profetiorna vittnat.

"PÅ DETTA BERG".
I detta rike "skall det dok som holjer alla folk, och det tåckelse som
betåcker alla folkslag goras om intet" (Jes. 25: 7—9).
Vi veta, att efter aposteln Pauli bortgång, kornmo svåra ulvar in i
"hjorden" (Guds forsamling) som sannerligen icke skonades av
dem. Apg. 20: 27— 30.
Hur mycken fruktansvård ångest som den grundfalska låran om evig
pina vållat månniskor, vilka mistat sina nåra och kåra genom doden,
blir vål klart forst på uppståndelsens morgon. Hur vill man forena
denna grova villfarelse med profetens ord hår? "Herren, Herren skall
avtorka tårarna från alla ansikten, och taga bort sitt folks smålek overallt på jorden. Ty så har Herren lalat". Låt oss for ett ogonblick erinra
oss, att ett "tåckelse" ånnu overtåcker Israel, men att detta kommer att
forsvinna, då forsamlingen blir fulltalig. Hela Israel skall då frålsas
(Rom. 11:26— 29). Det tåckelse som betåcker alla folkslag, måstc
aven goras om intet "for att ock ovriga månniskor skola soka Herren,
alla hedningar som hava uppkallats efter mitt namn. Så sager Herren,
han som skall gora delta . . Elt ord från Herren avgor varje sak
betråffande hans underbara frålsningsplan (Apg. 15: 15— 18).
9

E tt rike som inte kan bdva.
"Annu en gång skall jag komma, icke allenast jorden, utan och him
melen att biiva". Dessa ord "annu en gång giva till kanna, att de ting,
som kunna biiva, skola, eftersom de aro skapade, bliva forsandlade,
for att de ting som icke kunna biiva, skola bliva bestående. Diirfor då
vi nu skola undfå ett rike, som icke kan biiva, så låtom oss vara tacksamma. Då tjana vi Gud, honom till behag, med helig fruktan och
råddhåga”. Hebr. 12: 26— 28.
Sovjet-Unionens forslagsdepartement har utgivit en ny ordbok, som
upptager 20.000 icke ryska ord av vilka ett av dem iir ordet "religion".
Den betecknar religionen såsom varande en fantastisk tro på gudar,
anglar och andar. . . . "en tro utan någon vetenskaplig grund". I vidare forsok att nedsiitta religionen fortsiitter ordboken:
"Religionen understodjes och underhålles av tillbakastriivande kretsar. Den tjiinar till att underkuva de arbetande klasserna och for att
bygga upp de exploaterande klassernas makt. Vidskepelsen av en overlevad religion har overvunnits av arbetarklassens kommunistiska uppfostran och av dess djupa kunnskap om de Marx-Leninska vetenskapliga grund liirorna".
Den nya ryska slutledningen om "Bibeln” iir "en samling av fantastiska sagor utan något vetenskapligt stod.. . fulla av hemliga antydningar och vinkar, historiska misstag och motsigelser".
Dessa "slutledningar” utgor mera iin felaktiga forestiillningar av
den person som nedskrev dem. De iiro i verkligheten summan av kom
munismens gudlosa religion och den trobekannelse som Kremls troen
de anse vara berattigad for dess antireligiosa kamp over hela Ryssland
och den ovriga viirlden. Det iir emedan de tro på denna lara, som de
anse, att det skall gagna miinskligheten att forstora det kyrkliga inflytandet, på vilket satt det an må bli gjort. Med anti-religiosa krafter av
detta slag och med verktyg av en av de mest kraftfulla militar-maskiner
i viirlden, iir det ej underligt att de kyrkliga makterna biiva.
En av metoderna, som anviindes i Hitler och Mussolinos kampanjer
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var, "att sondra och hårska". Den an vandes också av ryssarna, inte endast i deras militårtaktik, utan också i deras propagandakrig. Ingen
stades ar detta mera framtrådande ån i deras kamp mot religionen.
Observera, t. ex. deras anfall mot Bibeln som den återspeglas i den de
finition som år omgiven i deras forutnåmnda ordbok. Utan tvivel
kånde den person, som skrev detta, till, att han hade tagit direkt en sida
av lårorna från majoriteten av de ledande skolornas låror i den våstra
dc len av vårlden. Med undantag for de katolska skolorna och dess avlåggare av mindre fundamentalist-grupper, låra alla skolorna just det
samma betråffande Bibeln, som ryssarna gora, d. v. s., att Bibeln år
full av sagor, historiska misstag och motsågelser. Miljoner i den våstra
vårldsdelen åro dårfor ofbrmogna till att protestera mot de ryska
lognerna. Ryssarna har dock gått ett steg långre och tillagt "hemliga
antydningar och vinkar” i sin lista over de orimligheter, som de gora
gallande skola finnas i Bibeln.
Av dessa "hemliga antydningar", som Sovjet uppenbarligen syftar
på, år den anforda framstållningen av Bibelns låror om den eviga
tortyren av de oråttfårdiga. De spelar upp denna idé betydligt i deras
forsok att visa, att religionen har blivit anvånd som ett opium for fol
ket. De påstå, att hotelserna om evig pina efter doden, i synnerhet genom de forr i Europa befintliga kyrkstaternas system och de ledande
klasserna, vart i stånd att hål la allmogen i undergivenhet for dem, och
således kunna fortsåtta sitt utnyttjande av folket.
En beskrivning av ordet "Bibel” sådan som den gives i Sovjets ord
bok, år såkerligen pinsam for en innerligt troende kristen, men vad
åmna kyrkorna i den våstra vårldsdelen gora åt det? Åmna de foretaga
tn motattack i ett forsok att overtyga jårnridån, att Bibeln inte år så
dan som Sovjet såger den vara? Det synes inte så.
Det år tvivelaktigt, om verkligen alla kyrkorna kunde komma over
ens om att samarbeta i ett sådant forsok. De moderna religiosa ledarna tro mycket av det som Sovjet lår betråffande Bibeln.
Sovjet vet också, att de s. k. fundamentalist-grupperna inklusive katolikerna icke vill forsoka genomdriva Sovjets anklagelser mot Bibeln,
nåmligen påståendena att den skulle vara full av hemliga antydningar
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och vinkar, vilka skulle inncbara hot om evig pina enar de anse, att
det ar nddviindigt, att hålla dessa hotelser over folkens huvuden for att
kunna hålla dem i linje med kyrkans låra. For inte så lange sedan,
manade Påven alla katolska pråster och biskopar att återuppliva och
intensifiera deras forkunnelse om helveteselden, just for detta sårskilda
åndamål.
Då således tolkningen av "liberal” kristendom såvål som funda
mentalismens ledare åro placerade i en situation i vilken tystnad år vis
domens båsta del, kunna de antireligiosa krafterna fortsåtta sina angrepp mot kyrkligheten. Det enda effektiva såttet att kåmpa riktigt, år
anvåndandet av sanningens vapen, men tyvårr ha vårldens stora kyrkosystem skilt sig så långt från Bibelns sanning, att de nu icke åga något
vapen, med vilket de kunna bekåmpa Sovjets lognattacker mot Bibeln.
Denna attack mot religionen år mycket betecknande, sedd i ljuset av
profetiorna. Den nuvarande samhållsordningen, eller vårlden, som den
kallas i Bibeln, beskrives såsom varande av två delar, den "himmelska”
och den "jordiska". Det jordiska symboliserar samhållets råttsliga och
materiella uttryck, under det att den himmelska delen representerar i
svnnerhet mera andlig kraft eller religios kontroll. Religionens kontrollerande inflytande har i det flydda haft en stor del att gora med
uppehållandet av civilisationen, sådan vi kånna den. I dag år emellertid
denna kontroll inte långre så effektiv som den var en gång. Jesus sade
angående vår dag — vår tid — att "himmelens” makter skulle båva.
Luk. 21: 26. Det år samma båvande som Paulus nåmner om i vår text.
Paulus giver oss emellertid en underbar forsåkran, forklarande att
det som icke kan båva, skall forbliva. Det som skall bliva beståndande,
påpekar han, skall vara Riket, och detta skall bliva arvet for alla fullt
helgade efterfoljare till Måstaren. Når Jesus forutsade att "himmelens”
makter skulle båva, antydde han, att detta skulle bliva en av orsakerna
lill att månniskornas hjårtan skulle fyllas av fruktan, och hur sannt
har det visats vara. I varje fall och av ledare inom och utom kyrkorna
uppmanas folket att återvånda till Gud och religionens band, annars,
såga de, kommer civilisationen att forstoras. Men dessa som forstå
Guds plan, och som fortrosta på hans loften, behova ej frukta, ty de
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veta att ingenting som iir i harmoni med Gud kommer att biiva eller
forgås.
Båst av allt, de veta, att Herrens sanna Rike icke kommer att foråndras av Sovjets attacker mot religionen, eller av några av Satans
planer. Forberedelsen till detta Rike borjade vid Kristi forstå ankomst.
Det var inte åmnat av Gud att då biiva en ledande makt i vårlden. Det
var endast forberedandet av dessa som skulle utgora Rikets ledarskap
i framtiden, vilket forberedande borjade just vid den tiden. Och detta
arbete har sedan fortsatt genom århundradena.
Kristi rikes arvingar har aldrig varit populåra på jorden. De ha vanligen varit ett forfoljt folk. Jesus antydde detta i Matt. 11:12 sågande:
’ Himmelriket trånger fram med storm och månniskor storma fram
och rycker det till sig”. Men trots denna opposition har Gud fortsatt
att avskilja från vårlden dessa, till vilka han har erbjudit formånen att
leva och regera med Kristus under de tusen åren av hans rike. Detta
avskiljande arbete pågår ånnu, och ingenting, som Guds sannings motståndare kunna gora, kan hindra detta. Detta rike — sanningens rike
— som representeras av dessa, vilka Gud har kallat att regera med
Kristus, kommer icke att foråndras eller båva genom de håndelser, som
kommer att skaka den "nuvarande onda vårlden" i grunden.
Olika profetior i Bibeln forutsade, att det skulle biiva ett stort affall
från den sanna tron på evangelium, och att ett antikristligt system
skulle uppstå. Detta intråffade. Alla grunduppfattningar om evange
lium foråndrades. De Heliga skrifterna betonar sårskilt, att kårleken
ar den stora makten, vilken drager månniskorna till Gud. Paulus skrev
t. ex. i 2 kor. 5: 14 att "Kristi kårlek tvingar oss”. Men når det sanna
evangeliets låror blevo satta åt sidan och fruktan sattes i stållet for
kårleken, då foddes dessa hådiska låror nåmligen, att de icke troende
skulle plågas av elden i ett evigt helvete.
Jesus och apostlarna trodde fullt och fast att Bibelns loften om
Riket skulle biiva uppfyllda vid Kristi andra ankomst och att då,
skulle dessa, som foljt i Måstarens fotspår under sitt jordeliv, uppstå
från de doda for att leva och regera med Kristus under de tusen åren.
De kristna formanades dårfor att taligt vanta och forbida Herrens
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återkomst, ’for att då bliva forenade med honom i Rikets hårlighet.
Men den affålliga kyrkan åndrade aven detta. Den forenade sig med
Europas statliga regeringar och kallade denna oheliga allians for
Kristi rike, eller, som vårlden ånnu sager, ’’Kristendom”.
Resultatet av denna vilsefarande kurs blev en partiell reformation
och på samma gång — som i dag — i många delar av vårlden, idéen
om statskyrkoregering ser hotande på både vårdsliga och kyrkliga
kretsar, så har den kyrkliga makten aldrig återfått sitt hopp betråffande Kristi verkliga Rike. T. o. m. de stora protestantiska systemen, vilka
fordomer statskyrkoregeringen, kanna i dag, att deras ansvar som
kristen institution består i att anvånda sitt inflytande på de mera råttsinniga regeringarna i vårlden, och på detta sått fora fram Kristi
Rike.
Ej underligt då, om de, som ha en sådan uppfattning om Kristi
Rike och de månniskogjorda institutioner, som frambragts av deras
egen visdom, i dag fyllas av fruktan, for vad de se, nu komma over
jorden. Men vi kunna vara forsåkrade om, att Guds plan for hans
Rike, icke i minsta grad besvåras av ateisternas forsok att forstora
religionen. Endast falska åsikter om religionen och de system av vantro,
som byggts dårpå, komma att skakas — båva. Herren Gud vet vilket
som år vårt att bestå.
På samma gång det år provande tider, som vi nu leva i, så år det
också underbara tider, då avlågsnandet av det, som kan båva, åger
rum, vilket vi kunna se i dag. Då år en forsåkran om att det, som icke
kan båva, just Kristi Rike, snart kommer att kungoras i makt och stor
hårlighet, vågen, vilken skall skånka fred och liv till hela månniskoslåktet. Låt oss fortsåtta att bedja for detta Rike.
Overs. fr. The Dawn.
Envar, som låser denna artikel, inser såkerligen, att den icke år
avsedd att vara ett angrepp på något lands ideologi, utan dess syftemål år uteslutande ett forsvar av Bibelns stora sanningar.
Red.
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Såsom i Noas dagar

—

”de risste av intet. . . ”

"Ty såsom det skedde på Noas tid, så skall det ske vid Månniskosonens tillkommelse. (parousia = nårvaro).
Såsom månniskorna levde på den tiden, fore floden: de åto och
drucko, mån togo sig hustrur, och hustrur gåvos’ åt man, ånda till den
dag Noa gick in i arken; och de visste av in tet. . . så skall det ske vid
Månniskosonens tillkommelse = nårvaro”. Matt. 24: 37— 39.
Den verkliga jåmforelsepunkten forbises hår av många, vilka utan
att finna något stod dårfor i Herrens ord antaga, att det gåiler lik
heten mellan ondskan på Noas tid och ondskan vid tiden for Kristi
nårvaro. Ehuru en sådan jåmforelse kunde ha varit på sin plats, år det
likvål ett faktum, att den icke vid detta tillfålle gjordes. Nej, jåmforelsen gåiler den lika stora ovetenheten vid dessa båda tidpunkter. Endast Noa och hans familj "visste"; folket "visste av intet” utan fort
satte som vanligt: de gifte sig, planterade, byggde, åto och drucko. På
liknande sått år det endast Herrens folk, som under tiden for Kristi
nårvaro vid denna tidsålders ånde och under det den stora nodens tid
står for dorren, veta om hans nårvaro eller ha en klar forståelse, av
vad som kommer, eller vad slutet blir dårpå. Andra veta icke.
1 Lukas 17: 26— 29 låra vi detsamma, och vi se dårav, att både
Noas och Lots grannar voro okunniga om den nod som hotade dem
i Noas och i Lots dagar, liksom vårlden i allmånhet år okunnig om
den nod, som forestår i Månniskosonens dagar — hans nårvaros da
gar. Vi se detta tydligt uppfyllas runt om oss i denna tid. Vårlden
ångslas och år orolig; men den vet icke av Månniskosonens nårvaro
och det verk, som nu pågår. Ehuru de kunna gora sig tillnårmelsevis
riktiga forestållningar om våridsnoden, ha de ingen aning om den
vålsignelse, som sedan foljer.
"Likaså skall det vara på den dagen, då Månniskosonen (redan
fbrut nårvarande) varder uppenbar — forst for sina vakande "jungfrur" och sedan under noden for alla månniskor. "Den som den da15

gen ar på taket och har sitt bohag inne i huset han må icke stiga ned
for att håmta det; ej heller må den som år ute på marken vånda till
baka.”
"Kommen ihåg Lots hustru!" Vilken som står efter att vinna (bevara) sitt liv (genom att kompromissa med sitt samvete och stanna
kvar i Babylon), han skall mista det; men den som mister det, (uppoffrar det nårvarande livets intressen) han skall rådda det for evigt. Luk.
17: 30—33.
På detta sått anvånder Lukas samma ord, som vi i det foregående
betraktat, och tillkåmpar dem på slutet av evangelieåldern — då
’ Månniskosonen varder uppenbar”.
’’Kommen ihåg Lots hustru!” Detta år Herrens allvarliga forma
ning. Hur foga låmplig skulle denna uppmaning ha varit, om den
biott gållt dem som flydde från Judéen år 70; men dåremot, hur
måktig år den dock, om den betraktas osm ett råd till Guds folk nu, i
slutet av evangelieåldern. Då vi låra forstå, att Babylon år domt, och
vi hora Herrens uppmaning: "Dragen ut från henne, I mitt folk, så
att I icke goren eder delaktiga i hennes synder och fån eder del av
hennes plågor, så år det i sanning liksom rosten av de såndebud, som
påskyndade Lot och hans familj vid flykten ut ur Sodom, sågande:
"Fly for ditt livs skull; se dig icke tillbaka och droj ingenstådes på
slåtten. Fly undan till berget, så att du icke forgås!”
Illustrationen forhojes, når vi ihågkomma, att namnkristenheten år
"den stora staden (Babylon), som i andlig mening kalias Sodom.”
Upp. 11:8. Lots hustru såg sig tillbaka" efter det hon borjat fly i den
anvisade riktningen; hon traktade efter de ting som lågo bakom. Så
forhåller det sig också med åtskilliga av dem, som fly från Babylon till
Herrens berg (rike). De åro mer i sympati med det som år bakom, ån
det som år framfor. Inga andra komma emellertid att fullborda sitt
lopp, ån de, som trakta efter det som år ovan, och icke efter det som
år på jorden. De heligas ståndaktighet beror av hjårtats fulla invigning; alla, som ej åga den, skola forfela att så lopa, att de vinna den
stora segerlonen.
Forts, i nasta nr.
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S anningslitte ra tur for vår tid
“G ud och fo m u ftet”. En liten bok om 64 sidor vårs innehåll kastar
ett klart ljus over tidshandelsem a, sedda i Bibelns ljus, och bringar
hugsvalelse till v arje m ånniska som långtar efter Gudomlig m anifestation
av den tillkom m ande vårldens k ra fte r—rattfårdighetens och karlekens
vårid—G uds rike.
D enna bok erhålles fritt, i m ån av tillgång.
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Brevkort om Guds rike.
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Oss lar bibeln tydligt:
Att forsamlingen år “den levande Gudens tempel” — i sårskild
mening hans verk; att dess uppbyggande pågått under evangelii tidsålder
1—allt sedan Kristus blev vårldens Återlosare och huvudhornstenen till
detta tempel, genom vilket, då det blivit fullbordat, Guds vålsignelser
skola flyta ut “till alla folk” och de finna tilltråde till honom.— I Kor.
3:16, 17; Ef. 2:20—22; I Mos. 28:14; Gal. 3:29
Att forberedandet, danandet och fullkomnandet av dem, som tro på
Kristi forsoningsverk, och som åro invigda till honom under tiden framskrider, och att, då den sista av dessa “levande stenar”, “utvalda och
dyrbara”, skall ha blivit fårdig, den store byggmåstaren kommer att
fora alla tillsammans i den forstå uppståndelsen, templet bliva uppfyllt
av hans hårlighet och bliva motespunkten mellan Gud och månniskorna
under tusenårsåldern. — Upp. 15:5—8
Att grunden for forsamlingens och vårldens hopp ligger dåri, att
“Jesus Kristus av Guds nåd smakade dbden for alla” “till en losen for
alla” — och kommer att vara “det sanna ljuset, vilket upplyser varje
månniska, som kommer i vårlden — “i sinom tid”. — Ebr. 2:9; John 1:9;
I Tim. 2:5, 6
Att forsamlingens hopp år, att hon skall bliva lik sin Herre, “se
honom såsom han år”, “bliva delaktig av Guds natur” och dela hans hår
lighet såsom hans medarvinge. — I Joh. 3:2; Joh. 17:24; Rom. 8:17:
II Pet. 1:4
Att forsamlingens nårvarande mission år att bereda de heliga for
deras framtida tjånst, att i sig sjålv utveckla varje dygd och nådegåva;
att vara Guds vittne for vårlden och att bereda sig lill att vara nåsta
tidsålders konungar och pråster. — Ef. 4:12; Matt. 24.14; Upp. 1:6; 20:6
Att vårldens hopp består i de vålsignelser av kunskap och tillfålle,
som skola komma alla till del genom Kristi tusenårsregering, under tiderna for återstållelse av allt det. som forlorades genom Adam; att denna
återstållelse skall komma till alla villiga och lydiga genom deras Återlosares och hans forhårligade forsamlings bistånd, under det alla uppsåtligt trotsiga komma att bliva utrotade. — Apg. 3:19—23: Jes. 35 kap.
Vet du, att judarnas fordrivande från alla folk och det, att många
av dem nu på nytt bosåtta sig i Palestina, år ett ytterligare tecken på
evangelieålderns slut och tusenårsålderns morgongryning? — Jer. 16:15:
Rom. 11:25—32

