
Den kommende Konge

"Denne Jesus, som er optagen fra eder til Himmelen, skal komme igjen 
saaledes, som J har set ham fare til Himlen." Ap. Gj. 1,11.

Af James Edson White 

Jndledning
Jntet er mere egnet til at vække Opmærksomhed og Jnteresse hos Adams Sønner og Døtre end den store 
Forløsningens Plan, ved hvilken Menneskene sættes i stand til at gjenvinde den herlige og lykkelige 
Tilstand, som vore første Forældre tabte ved Synden.
Kristus er dette underfulde Værks Begynder og Fuldkommer. Hensigten med denne Bog er at paapege det
Forhold, hvori han staar til denne Verden fra dens Skabelse til dens endelige Gjenløsning, da det atter skal
blomstre som Edens Have og for stedse blive deres lykkelige hjem, som har taget imod den naade, Kristus
tilbyder.

J de første Kapitler gives der en kort oversigt over vor Jords tidligste Historie. Kristus fremstilles her som
Skaber og Gjenløser. Den Kjendsgerning, at Kristus har staaet i Forbindelse med denne Verden som dens 
Skaber, som Jsraels Anfører, som den, der inspirerede det gamle Testamentes Profetier, kaster et herligt 
Lys over hans Gjerning som Gjenløser og som Menneskets Midler og Forbeder hos Faderen.

Forfatterens fornemste Hensigt har dog været at paapege, hvad Bibelen vidner om Kristus som den 
forventede Konge, der skal gjenoprette alle Ting. Den Tanke, at Kristus kommer igjen, ikke som en 
Sorgens og Smertens Mand i Fornedrelse, men i al sin Majestæt og Herlighed for at give enhver Løn efter
hans Gjerninger, er en Sag af stor og vidtrækkende Betydning.

Han kommer ledsaget af hele den himmelske Hærskare, og paa hans Klædebon og paa hans Lænd straaler
hans Navn: "Kongernes Konge og Herres Herre".

Han kommer for at tage det Rige i besiddelse, som han har kjøbt med sit eget dyrebare blod; han kommer 
for at gjenløse og tage til sig selv dette Riges Undersaatter - dem, som gjennem alle Tidsaldre har været 
ham tro og lydige. Da skal de retfærdige døde opstaa af deres Grave og de retfærdige levende forvandles, 
og iførte Udødelighedens uforvisnelige Krans skal de tilsammen "rykkes hen i Skyerne til at møde Herren
i Luften; og saaledes skal vi altid være med Herren."

Alle, som ønsker at faa et Hjem paa den nye Jord, bør dvæle meget ved dette herlige Emne; thi paa den 
skal Guds og Lammets Trone oprettes; der skal Kristus, vor Konge og ældre Broder, tage sit Riges Spir 
og sammen med de forløste regjere i al Evighed; der skal Guds Engle ledsage os, og vi skal for evig være 
fri for Sorg, Sygdom, Smerte og Død. Maa dette blive vor lykkelige Lod!
Forfatteren

-------------------------
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Skaberen.
”J Begyndelsen skabte Gud Himmelen og Jorden. Og Jorden var øde og tom, og der var Mørke oven over 
Afgrunden.” 1 Mos. 1:1,2.’
Hvor stort og mægtigt det Væsen maa være, der kunde danne en Jord som vor, der kunde frembringe 
Græs og Træer, Frugter og Blomster, kunde skabe alt det, som lever og rører sig, alle de fornuftige 
Væsener, som fylder den Verden, hvori vi lever.
Den Maade, hvorpaa Gud frembragte alle disse Ting, stemmer overens med hans Storhed. Salmisten 
siger: ”Han talede, og det skete; han bød, saa stod det der.” Sal.33:9. Det fremgaar klart af dette Udsagn, 
at alt, hvad Skaberen gjorde, var at tale, og hans Ord talte ved Kristus, frembragte Verden.
Jdet Paulus taler om Skabelsen, siger han: ”Verden er bleven beredt ved Guds Ord, saa at de Ting, som 
ses, er blevne af dem, der ikke var til syne.” Heb.11:3. Verden blev ikke dannet af noget, som vi kan se, 
men som en Følge af Skaberens Ord.



Apostelen fortæller os, at Livet er i Ordet, og at dette liv er ”Menneskets Lys.” Joh. 1;4. Mennesket lever, 
tænker og handler ved Guds Ords Kraft. Og dette Ord, som i Begyndelsen skabte Verden, har den samme 
kraft nu.
Kristus kaldes ”Guds Ord”. Apostelen siger: ”Og Ordet blev Kjød og boede iblandt os.”
Joh. 1:14. Det hjælpeløse Barn, som blev født i en Krybbe i Bethlehem, var i Virkeligheden den, som i 
Begyndelsen skabte verden og alle Ting, som er i den. Han var Guds Søn, Faderens enbaarne, og havde 
været med Gud, før Verden var.
Jesu Bøn gjør ovenstaaende Udsagn angaaende Kristi Tilværelse fra fordum tydelige nok. ”Herliggjør du 
mig og nu, Fader! Hos dig selv med den Herlighed, som jeg havde hos dig. Før verden var.” Joh. 17:5.
Og en af det gamles Testamentes Profeter har efterladt sig følgende Ord, hvor den samme Tanke er 
fremhævet: ”Og du, Bethlehem Efrata, liden til at være iblandt Judas Tusinder! Af dig skal udgaa mig en 
til at være Hersker over Jsrael, og hans Udgange er fra fordum fra Evighed [Heb.: fra Evigheds Dage].” 
Mika 5:1
Kristus var fra evige Tider delagtig i sin Faders himmelske Herlighed, og ved et Mirakel, som helt 
overgaar vor Forstand, kom han til vor Jord og blev et Menneske blandt Mennesker for at bære vore 
Sorger og dele vore Erfaringer, for at vi til sidst kunde blive delagtige i hans Herlighed. Heb. 2:9,14. 
Jesus sagde: ”Fader! Jeg vil, at de, som du har givet mig, skal og være hos mig, hvor jeg er, at de maa 
skue min Herlighed, som du har givet mig; thi du har elsket mig, førend Verdens Grundvold blev lagt.” 
Joh. 17:24.
Og Johannes siger: ”J Begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Det var i 
Begyndelsen hos Gud.” Joh. 1:1,2. Kristus var hos sin Fader, da Planen til denne Verden blev lagt og 
udført. Han fuldbyrdede sin Faders Hensigt, da han talede det Ord, som frembragte Jorden.
Om den Del, som Jesus tog i Værket med at skabe Verden, siger Apostlen Johannes: ”Alle Ting er blevne
ved det [Ordet, Kristus], og uden det er ikke en Ting bleven til af det, som er.” ”Han var i Verden, og 
Verden er gjort ved ham, og Verden kjendte ham ikke.” Joh. 1:3,10.
J Joh. 1:1 kaldes Ordet (Kristus) Gud. Faderen selv erklærer om sin Søn: ”Din Trone, o Gud! Staar i al 
Evighed, Retvisheds Spir er dit Riges Spir.” Heb. 1:8; Sal. 45:7 Af disse Skriftsteder ses det, at Faderen 
kalder Kristus Gud.
Blandt de Navne, som Profeten Esaias anvender paa Kristus, findes Gud. Han siger: ”Thi et Barn er os 
født, en Søn er os givet, og Fyrstendømmet skal være paa hans Skulder, og hans Navn kaldes Under, 
Raad-giver, vældig Gud, Evigheds Fader, Fredsfyrste.” Es. 9:6. Disse og mange andre navne gives 
Kristus i Bibelen for at vise, at han er ”Ordet”, Guds kraft og Guds Visdom.” 1 Kor. 1,24.
Vi vil finde, at disse Titler, saaledes som de anvendes paa Kristus, er meget passende, naar vi betragter 
den ophøiede Stilling, Paulus tilskriver ham. ”Hvilken [Kristus], der han var i Guds Skikkelse, ikke holdt 
det for Rov at være Gud lig.” Fil. 2:6. Da han staar lige med Faderen i Himmelen og i hele det skabte 
univers, kan vi klarlig se, at han fortjener at bære Titelen Skaber.
Om hans Herlighed siger Paulus: ”Hvilken er den usynlig Guds Billede, al Skabningens Førstefødte; thi 
ved ham er alle Ting skabte, de i himlene og de paa Jorden, de synlige og usynlige, være sig Troner eller 
Herredømmer eller Fyrtstendømmer eller Magter, alle ting er skabte ved ham og til ham; og han er før 
alle Ting, og alle Ting bestaar ved ham.” Kol. 1:15-17.
Den samme Apostel siger ogsaa: ”Gud . . . har i disse sidste Dage talet til os ved Sønnen; hvem han har 
sat til en Arving over alle Ting, ved hvem han og har gjort Verden; hvilken, efterdi han er hans 
Herligheds Glans og hans Væsens udtrykte Billede og bærer alle Ting med sin Kraftes Ord, saa gjorde 
han ved sig selv vore Synders Renselse, og satte sig hos Majestætens højre Haand i det høje.” Heb. 1:1-3.
Jesus, Guds Søn og vor Forløser, skabte Himmelen og Jorden saavel som de andre planeter i Universet og
alt, hvad der hører med til dem. Han har ikke alene skabt alle Ting, men han opholder ogsaa alt det, som 
han har skabt. Den ene Dag følger efter den anden, og Aarstiderne komme og gaar, Grundet paa, at ”ved 
ham alle Ting bestaar”. Det er hans kraftes Ord, som holder Jorden, Solen, Maanen og Stjernerne i deres 
Stillinger.
Burde vi ikke helt betro os til en Frelser som denne! Vi kan hvilke i ham som hos en trofast Skaber, 
vidende, at ”der blev ikke et Ord til intet af alle hans gode Ord” (1 Kong. 8:56) til Menneskenes Børn, og 
naar vi annammer hans ord, saa skal ogsaa vi bæres og holdes oppe af ham under alle Farer og Fristelser, 
som kan møde os hernede i denne mørke Verden, efterdi han ”bærer alle Ting med sin Kraftes Ord”.



Det skabte.
”Og Himmelen og Jorden blev fuldkommede, og al deres Hær.” 1 Mos. 2:1 J sex Dage gjorde Herren 
Himmelen og Jorden, Havet og alt det, som er i dem.” 2 Mos. 20:11.
Det første Kapitel i Bibelen beretter om den mest underfulde Uge, verden Nogensinde har set. J den blev 
Verden skabt. Den var i Begyndelsen mørk, og omgiven af Taage og bedækket med Vand.
Paa den første Dag i denne Uge bragte Guds Røst Lyset til at skinne, hvor førhen alt var Mørke. Paa den 
anden Dag blev Taagen samlet i Skyer, og Firmamentet blev dannet. Paa den tredje Dag kom det tørre 
Land til syne, og af det lod Gud opvoxe Træer, Græs, skjønne Blomster og Planter.
Paa den fjerde Dag bestemte han, at Solen skulde herske om Dagen og Maanen og Stjernerne om Natten. 
Paa den femte Dag skabte han de store Hvaler, Fiskene og alt det, som lever i Vandet, og Fuglene og alt 
det, som flyder i Luften.
Den Gjerning, som blev udført paa Skabelsens sidste Dag, var den mest underfulde af alle. Paa den Dag 
skabte Gud Dyrene paa Marken, Kvæget og alt det, som kryber paa Jorden. Men det sidste, som Gud 
gjorde, det, som satte Kronen paa hans Gjerning, var Menneskets Skabelse – det ”ædleste af al Guds 
Skabning”, fordi det blev skabt ”i Guds Billede”. 1 Mos. 1:27.
”Og Gud velsignede dem, og Gud sagde til dem: Vorder frugtbare og mangfoldige og opfylder Jorden og 
gjører eder den underdanig og regjerer over Havets Fiske og over Himmelens Fugle og over hvert Dyr, 
som kryber paa Jorden.” 1 Mos. 1,28.
Mennesket blev ikke alene sat til Konge paa Jorden og til at være uindskrænket Hersker over alle Ting, 
men Jorden selv blev given det. David siger: ”Himlene er Herrens Himle, men Jorden gav ham 
Menneskenes Børn.” Sal 115:16.
”Og Gud Herren plantede en have udi Eden mod Østen og satte der Mennesket, hvilket han havde gjort 
Og Gud Herren lod opvoxe alle haande Træer af Jorden som var lystelige at se til og gode til at æde af.” 1
Mos. 2:8,9.
Hvilket underfuldt Hjem denne Have maa have været! Jngen Forbandelse hvilede over den, og intet 
Ugræs eller nogen giftig Plante voxte paa dens skjønne Marker. Alt hvad Naturen kunde kræve eller 
hjertet ønske, blev tilvejebragt for vore første Forældre.
Og Gud log opvoxe ”Livets Træ midt i Haven”. Dette var et underfuldt Træ; thi dets Frugt kunde holde 
en vedlive, saa længe man havde Adgang til at æde af det. Men hvor lang Tid Mennesket skulde have Lov
til at æde af dette Træ, kunne alene afgjøres ved dets egen Opførsel. Saa længe Menneskene adlød Gud, 
kunde de frit æde af Træets yndige og livgivende Frugt, men Ulydighed mod Gud vilde afskjære dem fra 
denne Rettighed, og de vilde blive Døden underlagte.
J Haven var et andet Træ, som kaldtes ”Kundskabens Træ, paa godt og ondt”, og hvis Frugt saa ligesaa 
indbydende ud som alle de andre Træers. Men Gud sagde: ”Af det skal du ikke æde; thi paa hvilken dag 
du æder af det, skal du dø Døden.” 1 Mos. 2:17. Gud kunde have hindret Mennesket i at æde af dette 
Træs Frugt, men havde han gjort det, saa vilde de ikke kunne have vist, enten de vilde lyde ham eller ej. 
Gud har kun Behag i villig Lydighed. Han er ikke tilfreds med noget mindre; thi det er ved villig, 
hengiven Lydighed, at vi viser vor Kjærlighed til ham. ”Gud er Kjærlighed”, og alene Lydighed, drevet af
Kjærlighed, er antagelig i hans Øine. Gud giver enhver Magt til at vælge Lydighed mod ham og leve eller
Ulydighed og dø.
De, som i Sandhed lyder Gud, tjener ham, fordi de elsker ham og hans Veje. De, som ikke elsker Guds 
Veje vil ikke vandre paa dem. Den, som vandrer paa Guds Veje, bliver mere og mere lige ham og bliver 
derved skikket til at bo hos Gud og til at omgaaes med de uskyldige Engle, som er hos ham.
Men vi har ligesaa stor Frihed til at være ulydige som til at være lydige. Gud beretter, at han fortalte 
Adam og Eva i Eden, hvad han ønsker, at vi skal gjøre, og hvad Ulydighed vil føre til. Derefter overlader 
han til os at vælge, hvad vi vil gjøre. Dersom Gud skulde tvinge Menneskene til at lyde ham imod deres 
Vilje, saa vilde deres Hjerter ikke blive forandrede. Dersom de blev tvungne til at handle paa en Maade, 
som de ikke vilde have valgt, saa vilde de have Gud endnu mere, og den tvungne Tjeneste vilde hverken 
gjøre dem eller Guds Sag noget godt. Af denne Grund er Menneskene overladt til deres eget frie Valg.
Da Adam og Eva blev fristet af Satan, faldt de i Ulydighed mod Gud. De valgte at æde af den forbudne 
Frugt, og som Følge heraf tabte de deres skjønne Edenhjem. Og for at de ikke skulde æde af Livets Træ 
og saaledes for evigt leve et Liv i Synd, forviste Gud dem fra Haven og satte engle med et blinkende 
Sværd til at vægte Vejen til Livets Træ. 1 Mos. 3:22-24.



Afskaarne fra denne vidunderlige, livgivende Frugt var ethvert Haab og Liv udslukt. Dødsdommen hang 
over deres Hoveder. Hvor forandret var ikke deres Stilling Nu! Fra en Tilstand af uskyldig Lykke blev 
Synd og Sorg deres Lod, fordi de havde valgt Satan til deres leder og konge.
Men Følgerne af dette forfærdelige Fejltrin strakte sig ikke alene til dem. Alle, som blev fødte af dem – ja
hele den menneskelige Slægt – blev den samme ugjenkaldelige Dødsdom underkastet. Paulus fortæller os 
den hele Sag i faa Ord: ”Ligesom Synden kom ind i verden ved et Menneske, og Døden ved 
Synden, . . . .Saaledes trængte Den igjennem til alle Mennesker. Rom. 5:12.
Hele Menneskeslægten vilde have gaaet fortabt, hvis Gud ikke havde givet dem en Udgang fra Døden; 
hans Kjærlighed fandt et Middel, hvorved alle, som vil, kan blive befriede. Jdet Apostlene Paulus taler 
herom, siger han: ”Den, som er lidet var bleven ringere end Englene, Jesus, ser vi formedelst Dødens 
Lidelse kronet med Ære og Hæder, at han efter Guds naadige Vilje skulde smage Døden for alle.” Heb. 
2:9. Dersom Vi ser Jesus som den, der har smagt Døden for os, og flyr til ham som vor Tilflugt, da kan vi 
med Fortrøstning haabe paa hans Frelse.

Forløseren.
”Saa har Gud elsket Verden, at han har givet sin Søn den enbaarne, at hver den, som tror paa ham, ikke 
skal fortabes, men have evigt liv.” Joh. 3;16.
Fra Begyndelsen af var det Guds evige Hensigt, at ethvert fornuftigt Væsen villigt skulde lyde, tjene og 
elske ham; thi alene derved kunde Menneskene opnaa den højeste Grad af Lykke.
Mennesket blev dannet fuldkomment – i Guds Billede. Ved at synde tabte det sin Uskyldighed og blev 
hjemfalden til Døden. Retfærdigheden fordrede dette; men omendskjønt Gud hadede Synden, Elskede 
han dog Synderen, thi han forandres aldrig. Mal. 3:6; Jak. 1:17.
De himmelske Engle elskede Mennesket, og hele Universet fyldes med Sorg, da det faldt. Guds Lov, som 
de himmelske Væsener elskede, var af Mennesket bleven traadt under Fødder; og Døden, som indtil den 
Tid havde været ukjendt, skulde nu følge i Syndens Spor. Alle udveje syntes stængte for det skyldige Par.
Men der var en og en alene i hele Universet, som kunde betale Skylden og forløste det fortabte. Alene 
den, som havde Skabermagt, har magt til at forløse. Guds Søn, Faderens enbaarne, kunde komme 
mennesket til hjælp, og han hengav sig selv som en Løsepenge for Syndere. Men vil Gud opgive sin Søn, 
som han elsker saa højt, i en saadan Hensigt som denne?
Elsker han den stakkels Synder højt nok til at gjøre et saadant Offer? Hvilken kamp det maa have kostet 
Gud at befatte sig til at give Slip paa sin højlig elskede Søn, at han skulde dø for en ussel og syndig 
Menneskeslægt.
Dog er intet Offer for stort for den, der elsker, og Guds Kjærlighed er en ”Evig Kjærlighed.” Jer. 31:3 
”Saa elskede Gud Verden, at da han faldt i Synd, hengav han sin Søn, den enbaarne. Kristus døde ikke 
alene for os, men han er givet os for evigt. Han er vor nu og gjennem Evigheden endeløse Tidsaldre. 
Hvilken ufattelig Kjærlighed! Den overgaar al menneskelig Forstand. Men saaledes elsker Gud.
Hvor forskjellig er dog dette fra den Tanke, som nogle har, at Gud er en ubarmhjertig Dommer, hvis 
højeste Ønske er at straffe og ødelægge Overtræderen, og at det blot er Kristi bestandige Forbøn, som 
hindrer ham i at udse sine Vredes Straaler over Synderens Hoved.
Men vi ser, at Gud og Kristus er ét i Raad, ét i Hensigt, ét i Kjærlighed og ét i deres ønske og 
Bestræbelse: at ”frelse det, som var fortabt.”
Det er ikke Gud, som behøver at blive forligt med Mennesket. Guds Væsen har ikke forandret sig; men 
Mennesket har vandret bort fra Guds Veje. Menneskets syndige Tanker har skildt det fra Gud. Kristi 
mission var at faa det til at elske Gud og bringe det i Harmoni med ham. Dette var ogsaa Guds Gjerning; 
thi ”Gud i Kristus forligte Verden med sig selv”. 2 Kor. 5:19.
Da Kristus aabenbares blandt Menneskene, virkede Gud igjenem ham til deres Forløsning. Og alt, hvad 
han sagde og gjorde, aabenbarede Guds Lov og fortalte dem om den store Kjærlighed, hvormed han 
omfattede den faldne Menneskeslægt.
Synde havde besmittet Mennesket. Det havde bortbyttet sit skjønne Retfærdigheds Klædebon og sin 
Herlighed med smudsige Pjalter. Det bar en Forbryders Dragt og var dømt til at dø.
Men Kristus lod ikke Tanken om Menneskets nedværdigede Tilstand afholde ham fra at tage sig af den 
faldne Verden. Han aflagde sit kongelige Klædebon i Himmelen og kom til Jorden for at leve sammen 
med Syndere og være iført deres Dragt. Han paatog sig deres Natur. Heb. 2:17; Rom. 8:3. Han blev 



forsøgt i alle Ting i lige Maade med dem. Heb. 4:15. Den, som ikke vidste af Synd, blev gjort til Synd for
dem. 2 Kor 5:21.
Han kom til vor Jord i menneskelig Skikkelse og stillede sig ved Synderens Side for at vise ham et 
fuldkomment Liv, det er, Guds Liv i menneskeligt Kjød; og paa denne Maade siger han til Synderen: 
Dette er, hvad Gud ønsker, at du skal være.
Dersom vi vil tillade ham, vil han frelse os fra den forbryderiske Tilstand, hvori vi befinder os, borttage 
fra os vore syndsbesmittede Klæder og smudsige Pjalter og klæbe os i Retfærdighedens skjønne og 
herlige Dragt.
J Sak. 3:3-5 læser vi: ”Og Josua var iført skidne Klæder, der han stod for Engelens Ansigt. Da svarede 
han [Engelen] og sagde til dem, som stod for hans Ansigt: Tager de skidne Klæder af ham; derefter sagde 
han til ham [Josua]: Se, jeg har borttaget din Skyld fra dig og ifører dig Helligdagsklæder.” Josua 
fremstiller her Synderen og den Forandring, som finder Sted med ham, naar han bliver forligt med Gud.
Faldne Mennesker kan ikke vinde Retfærdighed ved deres Gjerninger. Den er en fri Gave fra Gud til alle, 
som vil modtage den. Naar en Synder vender sig til Kristus og fatter, at deri ligger hans eneste Haab, saa 
faar han Tilgivelse, bliver retfærdiggjort og klædes med Kristi Retfærdighed. Kristi Retfærdighed bliver 
ham tilregnet.
Vor Frelser fremstiller den Sandhed i Lignelsen om Farisæren og Tolderen: ”Der gik to Mennesker op til 
Templet at bede; den ene var en Farisæer og den anden en Tolder. Farisæeren stod for sig selv og bad 
saaledes: Jeg takker dig, Gud, at jeg ikke er som de andre Mennesker, Røvere, uretfærdige, Horkarle eller 
som denne Tolder. Jeg faster to Gange om Ugen, jeg giver Tiende af alt det, jeg ejer.
”Og Tolderen stod langt borte, og vilde ikke opløfte øjnene til Himmelen, men slog sig paa sit Bryst og 
sagde: Gud, vær mig Synder naadig! Jeg siger eder: Denne gik retfærdiggjort hjem til sit Hus frem for 
den anden; thi hvo sig selv ophøjer skal fornedres, men hvo sig selv fornedrer skal ophøjes.” Luk. 18:10-
14. Han blev tilgiven og retfærdiggjort.
Det var blot en Maade, hvorpaa de faldne kunde blive frelste. Mennesket havde brudt Guds hellige Lov, 
og dette skilte det fra Gud. Loven kunde ikke forandres eller tilbagekaldes for at frelse Synderen, og selv 
om den kunde, saa vilde ikke det forlige ham med Gud. En Forandring af Guds Lov vilde ikke ophøje 
Synderen, men det vilde nedværdige Skaberen. Dette kunde ikke ske; derfor paatog Kristus sig det Hverv 
i menneskeligt Kjød at opfylde Lovens Krav.
Naar Guds evige Beslutning endelig er fuldbyrdet i Forløsningens underfulde Plan, saa ”vil ikke alene 
Mennesker, men ogsaa Engle yde Forløseren Ære og Hæder; thi selv de er ikke sikre uden ved Guds 
Lidelser.
”Jkke alene de, som er tvættede med Kristi Blod, men ogsaa Englene drages til ham ved denne kronede 
Handling, at han gav sit Liv for Verdens Synder. ”Og jeg, naar jeg bliver ophøiet fra Jorden, vil jeg drage 
alle til mig,” ikke alene paa Jorden, men ogsaa i Himmelen; thi af ham er alt Fadernavn i Himmelen og 
paa Jorden.” Joh. 12:32; Es. 3:15. ”At oprette en Husholdning i Tidernes Fylde, for at samle alt under et 
Hoved udi Kristus, baade det, som er i Himlene og paa Jorden. Udi ham.” Ef, 1:10.
Forløsningens Plan passede til Menneskenes Synd og Fald. Gud antog Kristi Tilbud om at dø for Syndere.
Derfor er Kristus det fra Verdens Begyndelse slagtede Lam. Aab. 13:8. Kristi Offer har gjennem alle 
Tider været Guds Børns haab og Trøst under deres Vandring hernede.
Troen paa Kristi Blod gav angrende Syndere Tilgivelse og Fred i den Tid, som laa forud for hans Død, 
ligesaa vist som det gjør for os, som lever paa denne Side af Korset. J Tro saa de fremad til den 
kommende Frelser; vi ser tilbage til Golgata og den korsfæstede Forløser.
Det Blod, som randt fra det uskyldige Lam, der blev ofret af Guds Børn i svundne Tider, var et Billede 
paa Kristi Blod. De viste derved deres Tro paa den kommende Forløser, og det bragte dem Tilgivelse for 
deres Synder. Disse Ofre pegte hen paa det store Offerlam; de var nødvendige, indtil Kristus skulde 
komme og dø; thi ”uden Blods Udgydelse sker ikke Forladelse”. Heb. 9:22. Kristus blev ofret paa 
Golgata, hvor han udgjød sit dyrebare Blod for at forlige en falden Verden med Gud. Han er bleven en 
Forsoning for vore Synder, og ikke alene for vore, men ogsaa for den ganske Verdens. 1 Joh. 2:2.
Naar vi i Troen annammer Kristus, saa erholder vi Tilgivelse for vore Overtrædelser. Vi ser saaledes, at 
Evangeliet, Frelserens Budskab, er det samme til alle Tider. ”Gud i Kristus forligte Verden med sig selv” 
da som nu. ”Saaledes er og Kristus engang ofret for at borttage manges Synder; anden gang skal han uden
Synd ses af dem, som forventer ham til Saliggjørelse.”



Evangeliet i det gamle Testamente.
”Ogsaa os er Forjættelsen [Evangeliet] forkyndt ligesom dine.” Heb. 4:2.
Forløsningens store Plan har været i Virksomhed lige siden Menneskets Fald. Jesus Kristus er denne 
Plans centrale Personlighed. ”Der er ikke Frelse i nogen anden; thi der er og ikke noget andet Navn under 
Himmlen givet iblandt Mennesker, ved hvilket vi skal vorde frelste.” Ap. Gj. 4:12.
Hvad Apostelen her siger er anvendeligt i alle Tidsaldre; thi Kristus er det fra Verdens Begyndelse 
slagtede Guds Lam. Aab. 13:8. Det er fejlagtigt at tænke, at der har været to Forløsnings Planer, en for 
Patriarkerne og Hebræerne, som levede før Korset, og en for de kristne i den nærværende Husholdning.
Det er i høj Grad fejlagtigt at antage, at det gamle Testamentes Synder blev tilgivne og frelste ved 
Lydighed mod Loven uden Tro paa Forsoningen og Kristi tilgivende Kjærlighed.
Det er en ligesaa stor Fejltagelse at tro, at vi, som lever i det nye Testamentes Tid, bliver frelste ved Kristi
Evangelium, medens vi ringeagter Guds lov. Tro paa Kristus bringer Tilgivelse for forbigangne Synder. 
Hans Jboen og den Helligaands forvandlende Kraft sætter os i stand til at lyde Guds hellige Lovs 
fordringer, og saaledes bliver vi skikkede til at bo sammen med de hellige Engle gjennem Evighedernes 
Evighed.
Ordet ”Evangelium” betyder et gældeligt Budskab – et glædeligt Budskab om Forløsningen formedelst 
Jesus Kristus. Hvor længe er dette Evangelium bleven forkyndt? Blev det først til paa Kristi tid? Eller 
skriver det sig fra Moses eller Abraham – Da Gud sagde til det skyldige Par, at Kvindens Sæd (Kristus) 
skulde knuse Slangens (Satans) Hoved, saa forkyndte han Evangeliet eller det glædelige Budskab, at 
Kristus skulde overvinde Djævelen og aabne en Udvej til Frelse for den faldne Slægt. J dette Løfte til 
Adam og hans Afkom, hører vi Forløsningens Evangelium ligesaa tydeligt som Hyrderne paa Bethlehems
Marker, da de lykkede til det himmelske Hærskares underfulde Sang: ”Ære være Gud i det højeste! Og 
Fred paa Jorden! Og i Mennesker en Velbehagelighed!” Luk. 2:14.
Det var formedelst Tro paa Jesu Kristi Evangelium, at Abels Offer blev antaget af Gud. Den Jld, som kom
ned fra Himlen og fortærede hans Offer, var et Vidnesbyrd fra Herren om, at hans Tro paa Kristus og 
hans Lydighed mod Guds Fordringer havde bragt han Tilgivelse og Retfærdiggørelse. Heb. 11:4.
Paa samme Tid som Kain bekjendte sig til at lyde Gud, saa var hans hjerte fuldt af Oprør og Vantro. 
Kristi Kjærlighed havde intet Rum i hans Offer, og det blev forkastet i Himmelen. Der var ingen 
Anerkendelse af Evangeliets underfulde Forordning; hans Offer bragte derfor ingen Tilgivelse, ingen 
Retfærdiggjørelse; thi der var ingen Tro tilstede.
Misundelse og Had mod hans Broder slog Rødder i Kains Hjerte, fordi han var blottet for Kristi 
Kjærlighed. Og derpaa fulgte det skrækkelige Mord, at Abel blev dræbt, det første Dødsfald, verden 
havde bevidnet. ”Og hvorfor myrdede han? Fordi hans gjerninger var onde, men hans Broders 
retfærdige.” 1 Joh. 3:12.
At Kain ofrede af Markens Grøde var ikke overensstemmende med Gus Plan. Et saadant Offer kunde ikke
i nogen Henseende fremstille Kristi forsonende Blod; thi Paulus siger: ”Uden Blods udgydelse sker ikke 
forladelse.” Heb. 9:22.
Onde Tanker leder til onde Handlinger. Dersom ikke Kristi Kjærlighed bor i vort Hjerte, saa vil det 
visselig fyldes med Had.
”Evangeliet blev prædiket for Abraham: ”Men da Skriften forudsaa, at Gud vilde retfærdiggjøre 
Hednigerne af Troen, forjættede den [forkyndte den Evangeliet for] Abraham forud: J dig skal alle 
Folkeslag velsignes.” Gal. 3:8. Paulus’ Anførsel er fra 1 Mos. 22:18, hvor det hedder: ”Udi din Sæd skal 
alle Folk paa Jorden velsignes.” J Gal. 3:16 læser vi, at denne ”Sæd” er Kristus.
Vi ser heraf, at ved Guds underfulde Naade blev Kristus prædiket for Abraham, og dette var det samme 
Evangelium om Retfærdiggjørelse ved Troen, som vi har.
Moses og Jsraels Børn havde Evangeliet; thi Paulus siger: ”Ogsaa os er Forjættelsen [Evangeliet] 
forkyndet ligesom hine; men Ordet, som de hørte, hjalp dem ikke, fordi det ikke forenede sig med Troen i
dem, som hørte det.” Heb. 4:2. Apostlen nævner dette som en vel bekjendt Sag, at deres Fædre havde 
Evangeliet. Han siger, at vi har Evangeliet ligesom de. Det samme Evangelium, som var bleven forkyndt 
for deres Fædre, blev nu forkyndt af Apostlene.
Alle den gamle Husholdnings Slagt- og Madofre beviste blot Menneskens Tro paa den kommende 
Messias. Naar de blev ofrede paa den af Gud anviste Maade, var de det allerførste Bevis paa, at 
vedkommende troede paa og antog Jesu Kristi Evangelium. Uden denne tro var hans offer ikke mere 
værdt end Kains.



Men denne Tro var saa godt som fremmed for dem, der kom ud af Ægyptens Trælsom. Derfor blev de 
tvungne til at vandre fyrretyve Aar i Ørkenen, indtil de døde, og en ny Slægt fremstod, som kjendte Gud. 
Alene to trofaste af hele den store Skare, som udgik af Ægypten – Kalep og Josva – indgik i det 
forjættede Land.
Prøven med Kobberslangen var en Anskuelseslektie, som underviste dem om den kommende Frelser. ”Se
og lev” er den sande Prøve paa Tro. Ligesom et Blik paa Kobberslangen, der var ophængt i hele Jsraels 
Paasyn, gjengav den bidte Liv og Sundhed, saaledes vil et Blik paa den paa Golgata korsfæstede give den 
angerfulde Synder Liv og Frelse.
Kristus viser selv det Forhold, hvori Slangen i Ørknen staar til hans egen korsfæstelse, i følgende Ord: 
”Ligesom Moses ophøjede Slangen i Ørkenen, saa bør det Menneskens Søn at ophøjes.” Joh. 3:14. Sener 
hen forklarer han Hensigten med dette: ”Og jeg, naar jeg bliver ophøjet fra Jorden vil jeg drage alle til 
mig.” Joh. 12:32.
Da Jsraeliterne i Ørknen vandrede sig i Dødssmerter formedelst de brændende Slangers Bid, saa var der 
en Kraft forbunden med den Slange, Moses havde ophøjet, som tildrog sig den lidendes Opmærksomhed, 
og som alle, som vendte sig og saa paa den, blev lægte.
Gjennem den Helligaands Jndflydelse virker Herren paa Menneskens Børns Hjerter. Han siger til 
Synderen; jeg er bleven fristet ligesom du. Se op til mig. Der er Hjælp for dig: Der er Haab, opmuntring 
og Frelse i Bygge for et Blik. Se blot og lev.

Jsraels Anfører
”´Jeg er en Fyrste over Herrens Hær, nu kom jeg!” Jos. 5:14. ”Mit Ansigt skal gaa med.” 2 Mos. 33:14.
Da Jsraels Hærskarer forlod Ægypten for at reise til Kanaans Land, gik de ikke alene. Gud sagde til dem: 
”Se, jeg sender en Engel for dit Ansigt at bevare dig paa Vejen og føre dig til det Sted, som jeg har beredt.
Forvar dig for hans Ansigt og lyd hans Røst, fortørn ham ikke; thi han skal ikke forlade eder eders 
Overtrædelser, thi mit Navn er i ham.” 2 Mos. 23:20,21.
Foruden Faderen er der blot ét Væsen i hele verdensaltet, i hvem Guds Navn er, og det er hans Søn, Jesus 
Kristus. Den engel, som fulgte Jsrael paa alle deres vandringer, var derfor ingen anden end Kristus. Gud 
overlod ikke Ledelsen af dit Folk til nogen almindelig Engel. Guds Søn, Jordens Skaber, paatog sig i egen
høje Person at føre sit folk fra Ægyptens Trældom til det forjættede Land.
Men Folkets oprør og Knur var for stor, at Moses ved en Lejlighed frygtede for, at Herren skulde forlade 
dem, og han bad: ”Dersom dit ansigt ikke gaar med os, da lad os ikke drage op herfra.” Og Herren 
svarede: ”Mit Ansigt skal gaa med.” 2 Mos. 33:14,15.
Paa alle deres Vandringer gik Herren med dem, og hans Nærværelse viste sig om Dagen som en 
Skystøtte, der beskyttede dem mod Solens brændende Straaler. Om Natten udgik der et Lys fra Støtten, 
som oplyste deres fare—og tornefulde Vej. Naar Herren vilde, at de skulde bryde Lejr og rejse, hævede 
Støtten sig og bevægede sig i den Retning, Herren vilde, at de skulde gaa. Naar den stod stille, blev 
Lejren opslaaet under dens beskyttende Skygge.
En kort Tid efter at de havde forladt Ægypten, mangede de Vand. Da Moses raabte til Herren, henviste 
han ham til Klippen Horep. Paa Guds Befaling slog Moses klippen med sin Stav, og strax udflød der 
Vand i Overflod. Hvorsomhelst de var, pa Vandring eller i Lejr, blev de ledsagede af den fra Klippende 
udvældende kjølige Strøm.
Paulus oplyser os om, at denne Klippe var et Billede paa Kristus, som fulgte dem. Han siger: ”Jeg vil, J 
skal mindes, Brødre! at vore Fædre var alle under Skyen, og de gik alle igjennem Havet, og de er alle 
døbte til Moses i Skyen og i Havet, og de aad alle den samme aandelige Mad, og de drak alle den samme 
aandelige Drik; thi de drak af den aandelige Klippe, som fulgte dem; men Klippen var Kristus.” 1 Kor. 
10:1-4.
De blev paa en mirakuløs Maade bespiste med Manna eller Himmelkorn, og paa samme underfulde 
Maade drak de Vand af den Klippe, som fulgte dem; men Kristus var Kilden til det hele. Og Moses 
erklærede: ” Dit Klædebon blev ikke gammelt paa dig, og din Flod blev ikke hovn disse fyrretyve Aar.” 5
Mos. 8:4. Den samme Gud, som forsynede dem med Brød fra Himmelen og med Vand fra klippen, 
udførte et stadigt Mirakel med Hensyn til deres Klæder, saa de ikke blev udslidte, og bevarede deres 
Fødder fra at hovne og deres Legemer fra Sygdom under de mange Besværligheder, som de maatte 
gjennemgaa paa deres Vandringer. Gud var i Sandhed med dem.



Vi kan nu forstaa Stefanus’ Udsagn: ”Denne [Moses] er den, som i Menigheden udi Ørkenen stod 
imellem Engelen [Moses], som annammede de levende Ord [Guds Lov] at give os.” Ap. Gj. 7: 38.
Vi har fundet, at Engelen, som fulgte dem paa deres Ørkenvandring, var Kristus. Uden Tvivl var baade 
Faderen og Sønnen tilstede paa Bjerget. Men det var Sønnen, Midleren mellem Gud og Mennesket, som 
talte de ti Bud i Moses’ og de israelitiske Fædres Nærværelse. Vi ser altsaa, at Kristus ikke alene er 
Skaber, men at han ogsaa er den, som har kundgjort Faderens Lov for Verden. Hvor passende var det ikke
derfor, at han, da han kom til Jorden, fremtraadte som Sabbatens Herre og som den, der var i stand til at 
forklare og udlægge Faderens guddommelige Lov.
Da Hebræerne naaede det forjættede Land under Josvas Anførsel, og de beredte sig til at angribe Jeriko, 
Aabenbarede Herren sig for ham. ”Og det skete, der Josva var ved Jeriko, at han opløftede sine Øjne og 
saa, og se, en Mand stod lige som ham og havde sit dragne Sværd i sin Haand; og Josva gik til ham og 
sagde til Ham: Hører du os til eller vore Fjender? Og han sagde: Nej! Mej jeg er en Fyrste over Herrens 
Hær, nu kom jeg!. . . . .Og Fyrsten over Herrens Hær sagde til Josva: ”Drag din Sko af din Fod, thi det 
Sted, som du staar paa, det er helligt.” Jos. 5:13-15.
Kristus er Fyrsten over de himmelske Hærskarer, Engelens Øverste, Erkeengelen Mikael. Jud. 9; 1 Thess.
4:16. Engelen fortalte Josva, hvad Jsraeliterne skulde gjøre, og paa det givne Signal omstyrtede ”Herrens 
Hær” eller Himmelens Engle Jerikos Mure, og Josva og hans Armé fuldbyrdede Værket, saaledes som 
Englen havde undervist ham.
Kristi Aand inspirerede den gamle Husholdnings Profeter. Den vidnede gjennem dem om Kristi Lidelser 
ved hans første Komme og den Herlighed, som skulde aabenbares ved hans andet Komme. Jdet Apostelen
taler om den Frelse, som vederfares Guds Menighed formedelst Kristus, siger han, at Profeterne 
”ransagede, til hvilken eller hvordan en tid Kristi Aand, som var i dem, henviste, da de forudvidnede om 
Kristi Lidelser og den derpaa følgende Herlighed”. 1 Pet. 1:10,11.
Vi ser heraf, at det er Kristus, som har givet saavel gamle som det nye Testamente. Han talte gjennem det 
gamle Testamentes Profeter, paa samme Maade som han talte igjennem Peter, Jakob, Johannes og Paulus 
i det nye. Dette giver os en hel Bibel, fyldt fra første Mosebog til Aabenbaringen med Frelsens underbare 
Evangelium ved vor Herre og Frelser Jesus Kristus, for hvilket vi vil prise han nu og i al Evighed.

Den store Lærer.
”Men der han saa Folket, sted han op paa et Bjerg; og der han havde sat sig, gik hans Disciple til ham. Og
han oplod sin Mund, og lærte dem.” Matt. 5:1,2.
Før Synden kom ind i Verden, var der intet, som hindrede det frie Samkvem mellem Gud og Mennesket, 
og Skaberen kunde gjøre Mennesket bekjendt med sine Beslutninger, Ønsker og Fordringer. Men Synden 
har gjort Skilsmisse mellem Gud og Mennesket; thi en Synder kan ikke udholde den hellige Guds 
Nærværelse.
Men Gud elskede fremdeles Mennesket, efter at det havde syndet, og begyndte strax at virke for dets 
Frelse. Gud bestemte at sende sin Søn til verden; men da Folket tiltrængte Oplysning strax, oprejste Guds 
Mænd iblandt dem selv, for hvem han i Synder og Drømme eller ofte paa en mere direkte Maade 
aabenbarede sin Vilje, saa at de kunde gjøre Folket bekjendt dermed.
Noah var en af disse; Moses var en anden. Alle disse Lærere var inspirerede af Kristus, der allerede fra 
Begyndelsen af tog Ledelsen af denne Verden, som han havde skabt, og som det var hans Hensigt at 
forløse.
Alle disse Lærere forudsagde, at Kristus skulde komme. Profeten Esaias forudsagde i Særdeleshed meget 
omstændelig Kristi Lidelse og Død. Es. 53. J Kristus fuldbyrdede Gud, ”hvad han forud forkyndte ved 
alle sine Profeters Mund”. Ap. Gj. 3:18; 1. Pet. 1:11.
Disse lærere blev ikke altid behandlede ret af dem, som de kom for at gjøre godt. Ofte blev de paa det 
skammeligste slagne og paa andre Maader forfulgte, og nogle af dem blev endog dræbte. Menneskene vil 
gjerne gjøre, hvad de selv behager; de elsker Synden, og de synes ikke om, at deres onde Opførsel bliver 
paapeget og irettesat. Heller ikke elsker Mennesket af Naturen det, som er godt. Kun efter at have faaet et 
nyt Hjerte ved Troen paa Kristus kan man gjøre det, som er behageligt for Gud.
Den Maade, hvorpaa disse Lærere, som Gud sendte, blev behandlede, er klart fremstillet i Kristi Lignelse 
om Vingaarden:



”Der var en Husbonde, som plantede en Vingaard og satte et Gjærde omkring den og gravede en Perse i 
den og byggede et Taarn; og han lejede den til Vingaardsmænd, og drog udenlands. Men der Frugtens Tid
kom, sendte han sine Tjenere til Vingaardsmændene at annamme dens Frugter.
”Og Vingaardsmændene tog hans tjenere; en slog de, en anden dræbte de, en anden stenede di. Hans 
endte atter andre Tjenere, flere end de første; og de gjorde ligesaa med dem. Men derefter sendte han sin 
Søn til dem og sagde: De vil dog undse sig for min Søn.” Matt. 21: 33-37.
Vi ser altsaa, at efter at Gud havde sendt mange Lærere til Verden, saa kom Kristus selv, han, som havde 
inspirere alle disse Lærere, og blev den største Lærer, Verden nogensinde havde hørt – saa at endog hans 
Fjender blev tvungne til at sige: ”Aldrig har et Menneske talet saaledes som dette Menneske.” Joh. 7:46.
Jesus begyndte sin offentlige Virksomhed ved Trediveaarsalderen. Før han begyndte at undervise og 
prædike, gik han til Jordan, hvor Johannes døbte, og blev døbt af ham. Jesus var ikke nogen Synder, og i 
Begyndelsen nølede Johannes med at udføre Handlingen. Men da han hørte, at Jesus ønskede at foregaa 
dem, som skulde følge ham, med et godt Eksempel, saa indvilgede han deri.
Da Jesus steg op af Vandet efter sin Daab, aabnedes Himlene, ”og han saa Guds Aand fare ned som en 
Due, og komme over ham. Og se, der kom en Røst fra Himlene, som sagde: Denne er min Søn den 
elskelige, i hvilken jeg har Velbehagelighed.” Matt. 3: 13-17. Saaledes styrket for sin forestaaende Kamp 
mod Satan gik han ud for at undervise Folket om Guds Veje.
Kristus kom med et Kjærlighedens Budskab fra sin himmelske Fader til Menneskeslægten, og de Ord, 
som han talte, var hans Faders Ord. ”Det ord, som J hører, er ikke mit,” sagde han, ”men Faderens, som 
mig har udsendt.” Joh. 14:24.
Prædikenen paa Bjerget var en af de første Taler, Jesus holdt. Her lærte han, at de fattige i Aanden, de, 
som sørger over deres Synder, de ydmyge, de, som hungrer og tørster efter Retfærdighed, de 
barmhjertige, de rene af Hjertet, de fredsommelige skal velsignes af Gud, og at de, som forfølges for 
Retfærdigheds Skyld, kan glæde og fryde sig i deres Lidelser. Matt. 5:1-11.
Hvilken Trøst har ikke disse Ord været for Tusinder af Guds Børn, som har mattet gaa igjennem mange 
Besværligheder og har mattet udstaa mange Lidelser idet de har forsøgt at følge deres Mester. Disse 
Forjættelser har læget mangt et tungt Hjerte og kastet Straaler af guddommeligt Lys paa Mangens ellers 
besværlige Vej.
Hvad Herren lærte angaaende sin Faders Lov fortjener i Særdeles at betragtes nøje. Efterdi Faderen 
sagde: ”Hører ham” (Luk. 9:35), saa lad os høre ham angaaende denne Sag: ”Mener ikke, at jeg er 
kommen at opløse Loven eller Profeterne; jeg er ikke kommen at opløse, men at fuldkomme. Thi sandelig
siger jeg eder: Jndtil Himmelen og Jorden forgaar, skal end ikke det mindste Bogstav eller en Tøddel 
forgaa af Loven, indtil det sker alt sammen. Derfor, hvo, som løser et af disse mindste Bud, og lærer 
Menneskene saaledes, han skal kaldes den mindste i Himmerigets Rige; men hvo som dem gjør og lærer, 
han skal kaldes stor i Himmeriges Rige.” Matt. 5:17-19.
At Herren her taler om de ti Bud er klart nok; thi strax efter nævner han det sjette og syvende Bud og 
viser, at Had er Mord, og at vellystige Tanker er Hor. En Profet havde sagt, at han skulde gjøre Loven 
stor og herlig (Es. 42:21), og det gjorde han baade i sit liv og i sin Lære. Af Jesu Forklaring ef Loven ser 
vi, at den har at gjøre med Menneskenes inderste Tanker. Hvem kan da sige, at han aldrig har brudt denne
Lov, og at han ikke behøver Kristi Blod til at rense ham fra hans Synder.
Det er meget naturligt for os at elske dem, som elsker os, og at hade dem, som har gjort os Skade; men 
vor Frelser lærte en bedre Vej end denne. Han sagde: ”Elsker eders Fjender, velsigner dem, som eder 
forbander, gjører dem godt, som eder hader, og beder for dem, som gjør eder Skade og forfølger eder.” 
Matt. 5:44.
Er ikke dette en ophøjet Lære? Vilde ikke Verden blive næsten som en Himmel, dersom alle vilde gjøre 
saaledes? Og er det for meget fordret af os? – Nej, i Sandhed; det vilde gjøre andre lykkeligere, og vi 
vilde ogsaa selv blive lykkelige. Jngen kan være lykkelig, naar Had næres i Hjertet, og man søger at gjøre
en anden Skade.
Naar vi følger vor Frelsers Undervisning, skal vi blive lig Gud; thi Jesus siger, at naar vi gjør dette, skal 
vi blive vor Faders børn, som er i Himmelen; ”thi han lader sin Sol opgaa over onde og gode og lader 
regne over retfærdige og uretfærdige.” Matt. 5:45.
Saa længe Gud sender sine Velsignelser – sit Solskin og sit Regn – til nogen, maa han elske ham; og 
dersom Gud elsker ham, hvorfor skulde ikke vi? O, at mere af Guds Kjærlighed kunde blive udøst i vore 
Hjerter ved den Helligaand! Jesus lærte os at bede Gud om at tilgive os vore Synder, ligesom vi tilgiver 



andre, som synder imod os. Matt. 5:12-15. Hvorledes kan vi da bede denne hellige Bøn og haabe paa 
Guds Naade, medens vi nærer Had imod nogen?
Men det største af alt det, som Kristus lærte – det, som han frem for alt ønsker, at vi skal vide – er, at vi 
stakkels Syndere kan ved ham komme tilbage til Gud og finde naade, Tilgivelse og Frelse. For at lære os 
dette, og for at lære det saaledes, at alle skulde forstaa det, derfor kom han til vor Jord. Jngen kunde 
undervise os dersom saaledes som han; thi ingen kjendte Faderens Kjærlighed saaledes kom han; intet 
Væsen med Undtagelse af Faderen elsker os saaledes om han.
Han tog sig af de fattige og nødlidende, og ubesmittet af Synden omgikkes han Syndere. De 
egenretfærdige Farisæere knurrede imod ham, fordi han annammede Syndere og aad med dem. Luk. 15:1.
Velsignede Udsagn, de haabløses Haab – Jesus annammer Syndere! Han annammer dem endnu!
Hvorledes han annammer Syndere, lærer han os selv i Lignelsen om den forlorne Søn. ”Men han sagde: 
En Mand havde to Sønner. Og den yngste af dem sagde til Faderen: Fader! Giv mig den Del af 
Ejendommen, som mig tilfalder. Og han skiftede Godset imellem de. Og ikke mange Dage derefter 
samlede den yngre Søn alt sit, og drog udenlands, til et Land langt borte, og ødte der sit Gods i et 
overdaadigt Levnet.
”Men der han havde fortæret alt det, han ejede, blev en svar Hunger i det samme Land; og han begyndte 
at lide Mangel. Og han gik hen og holdt sig til en af Borgerne der i Landet, Og denne sendte ham paa sine
Agre at vogte Svin. Og han begjærede at fylde sin Bug med Mask, som Svinene aad; og ingen gav ham 
noget.
”Men han gik i sig selv og sagde: Hvor mange Daglønnere hos min Fader har overflødigt Brød? Men jeg 
omkommer af Hunger. Jeg vil staa op, og gaa til min Fader, og sige til ham: Fader! Jeg har syndet mod 
Himmelen for dig, og er ikke længere værd at kaldes din Søn, gjør mig som en af dine Daglønnere.
”Og han stod op og kom til sin Fader. Men der han endnu var langt bort, saa hans Fader ham, og ynkedes
inderlig og løb til og faldt om hans Hals og kyssede ham. Men Sønnen sagde til ham: Fader! jeg har 
syndet mod Himmelen og for dig, og er ikke længere værd at kaldes din Søn.
”Men Faderen sagde til sine Tjenere: Bærer frem det bedste Klædebon, ifører ham det og giver ham en 
Ring paa hans Haand og Sko paa Fødderne; og henter den fedede Kalv hid og slagter den, og lader os æde
og være lystige. Thi denne min Søn var død, og er bleven levende igjen, og var fortabt, og er funden.” 
Luk 15:11-24.
En Synder er lig denne forlorne Søn; han har vandret bort fra Faderhuset, som lider Mangel paa alt, hvas 
Karakter er ødelagt, og han søger at tilfredsstille sin Sjæl med denne Verdens lave og værdiløse Ting. 
Men Gud sender sin Aand for at overbevise ham om Synd, og hvis han vil følge Aandens Ledelse, saa vil 
han ikke længere forsøge at elve af Mask. Han vil staa op og gaa til sin Fader.
Og hvorledes vil han blive modtaget? – O, naar han endnu er langt borte, naar blot hans Ansigt er vendt 
hjemad, vil hans Fader løbe til og møde ham. Han vil ikke modtage ham som en Tjener, men som en Søn.
Det bedste Klædebon er ikke for godt for ham; den mest velsmagende Mad sættes for ham; der er Glæde 
og Fryd; thi en Synder har vendt sig til Herren.
Dette er den Lærdom, som Jesus søger at meddele os ved denne Lignelse. Hvorledes kan nogen vandre 
bort fra en saadan kjærlig Fader? Og dersom han har vandret bort, hvorledes kan han længere forblive 
borte?
Det er let for os at tro, at Faderen elsker Sønnen; min vi bør ogsaa tro, at han elsker os ligesaa meget. 
Dersom dette ikke er Tilfældet, hvorfor hengav han da sin Søn, paa det at vi skulde leve? Vi er alle Guds 
Børn fordi vi er hans Skabninger; og ved dens Forløsning som er i Kristus Jesus, kan vi, hvis vi vil, atter 
finde Naade hos Gud og blive Medlemmer af Faderens Familie.
Om dem, som annammede hans Ord, medens han var paa Jorden, siger han: ”De Ord, som du har givet 
mig, har jeg givet dem; og de har annammet dem og kjendt i Sandhed, at jeg udgik fra dig, og de har 
troet, at du har udsendt mig.” Joh. 17. 8,9.
Men Jesus bad ikke alene for dem, som lyttede til de Ord, der udgik fra hans Læger, men for alle troende 
indtil Tidens Ende; thi han sagde videre: ”Men jeg beder ikke alene for disse, men ogsaa for dem, som 
formedelst deres Ord skal tro paa mig, paa det de maa alle være ét; ligesom du, Fader! i mig, og jeg i dag, 
at de skal være ét i os, at Verden kan tro, at du har udsendt mig.”
Naar vi har saadan elskelig Lærer, hvis hele Ønske er at gjøre os godt, som endog har givet sit Liv for os, 
og hvis eneste Hensigt er at gjøre os hellige og lykkelige i al Evighed, hvorfor skulde vi ikke skynde os 
og søge at erholde den Lærdom, som han ønsker at meddele os?



Da Jesu, den store Lærer, kom til sit eget, det jødiske Folk, annammede de ham ikke; de behandlede ham 
paa samme Maade, som de havde behandlet dem, han forhen havde sendt til dem. Matt. 21: 28,39. Skal vi
behandle ham paa samme Maade? O, lad os annamme hans Ord! Da skal vi, ligesom de, der annammede 
ham den Gang, blive Guds Sønner og Døtre.
Han har givet os Bibelen, som indeholder de Ord, han har talet – de Ord, som er Aand og liv for dem, 
som tror og annammer dem. Han sagde: ”Lærer af mig; thi jeg er sagtmodig og ydmyg af Hjertet; saa skal
J finde Hvile for eders Sjæle.” Matt. 11:29.
Alene i Jesus er der Hvile. Han vidste, hvad det vilde sige at hvile i sin Fader, og han ønsker at lære os det
samme. Lad os da sidde ned ved hans Fødder, annamme hans Ord, blive døbte med hans Aand, som skal 
vi til sidst blive opflyttede fra den forberedende Skole, i hvilken vi nu gaar, til en anden og større Skole, 
hvor vi gjennem Evighedernes Evigheder skal glæde og fryde os, i hans forløsende Kjærlighed i det evige
liv, han har skjænket os, og lære mere af hans ”Naades overvættes Rigdom i Godhed mod os udi Kristus 
Jesus”. Ef. 2:7.
Om denne lykkelige Tilstand id et til kommende Liv taler Bibelen paa mange Steder. Salmisten uddyber: 
”Hvor stor er din Godhed, som du har gjemt for dem, som dig frygtet, hvilken du har udvist mod dem, 
som tror paa dig, for Menneskens Børn!” Sal. 31:20.
Og Apostelen Paulus istemmer Omkvædet og siger: ”Jntet Øie har set, og intet Øre har hørt, og ikke er 
opkommet i noget Menneskes Hjerte, hvad Gud har beredt dem, som han elsker.” 1 Kor. 2:9.
Det er denne Tilstand af evig Lyksalighed, som Esaias havde i Tanker, da han skrev: ”Og hans hvilested 
skal være Herlighed.” Es. 11:10. Dette er Hvilestedet paa den nye Jord, naar ”Ulven skal gaa hos 
Lammet, og Parderen ligge hos Kiddet, Kalven og Løven og Fedekvæget skal være sammen, og en liden 
Dreng skal drive dem.” Og om den store Forløser staar der: ”Retfærdighed skal være hans Hænders Bælte
og Trofasthed hans Hofters Bælte.” Es. 11:5,6.
Med denne fuldkomne Tilstand for Øje er det intet Under, om de forløstes Hærskare i den store 
Forsamling udbryder med høj Røst: ”Lammet, som er slagtet, er værdigt at annamme Magt og Rigdom og
Visdom og Styrke og Pris og Ære og Velsignelse!” Aab. 5:11,12.

En Sorgens Mand.
”Han var foragtet og ikke at regne iblandt Mænd! en Mand fuld af Pine og forsøgt i Sygdom.” Es. 53:3.
For at gjennemføre den Plan til Menneskenes Frelse som var lagt ”fra Verdens Begyndelse”, matte Jesus 
komme til denne Jord og dø for Syndere.
Da Guds bestemte Tid kom, forlod Kristus sit Hjem i Himmelen og den Magt og Herlighed, han havde 
hos sin Fader, ”før Verden var” (Joh. 17:5), for at udføre hvad der var besluttet i Guds vise Raad. J 
Verdens Øjne var han kun et lidet Barn, født i en Krybbe i Bethlehem. Han boede i den lille by Nazareth, 
indtil han var en voxen Man, og lod sig ikke med noget iøjnefaldende Tegn mærke med, at han var Guds 
guddommelige Søn. Han blev holdt for en simpel Tømmermand, som arbejdede for sin Fader Josef.
Endog da han begyndte sin offentlige Virksomhed og udførte mægtige Mirakler, var der kun faa, som 
troede paa ham. J deres Forblindelse kunde Folket ikke se i ham og hans Gjerning ”Herrens Arm”. Deres 
Vantro var bleven forudsagt af Profeten, som siger: ”Hvo troede det, vi har hørt? Og for hvem er Herrens 
Arm aabenbaret?” Es. 53:1.
Disse Ord: ”Han var foragtet og ikke at regne iblandt Mænd! en Mand, fuld af Pine og forsøgt i Sygdom,”
blev udtalte mange Aar før vor Frelsers første Komme, og de blev bogstavelig opfyldte i hans Liv iblandt 
Menneskene. ”Han var i Verden og Verden er gjort ved ham, og Verden kjendte ham ikke.” Joh. 1:10.
Hans Mission til denne Jord var af en dobbelt Art. For det første: Han kom for at forløse Mennesket. At 
forløse er at vinde eller kjøbe tilbage det, som var fortabt. Ved at ofre sig selv kjøbte han den i Synden 
nedsunkne Menneskeslægt, paa det han kunde fri den fra Syndens Forfærdelige Følger. Ved sin Død 
vandt han Liv for alle, som vil annamme ham.
For det andet: Han kom for at blive vort Eksempel. Han levede netop et saadant Liv, som Mennesket maa
elve, saa at han kunde blive en fuldkommen Leder for alle, som vil følge ham. For at han kunde naa 
Mennesket i dets faldne Tilstand, matte han stige ned til de laveste Dybder af Fattigdom, Fristelser, Sorg 
og Lidelse. Enhver menneskelig Erfaring blev mødt i vor Frelsers Liv.
Om hans Fattigdom staar der skrevet: ”Ræve har Huler, og Himmelens Fugle Reder; men Menneskens 
Søn har ikke det, hvortil han kan hælde sit Hoved.” Matt. 8:20.



Den fattigste iblandt menneskene har i Almindelighed et eller andet Sted, som de kan kalde Hjem, men 
vor Frelser var en hjemløs Vandringsmand.
Om de Fristelser, han gjennemgik i sin menneskelige Natur, og om hans Omsorg for dem, som fristes, 
læser vi: ”Thi vi har ikke en Ypperstepræst, som ej kan have Medlidenhed med vore Skrøbeligheder, men
en saadan, som er forsøgt i alle Ting i lige Maade, dog uden Synd. Derfor lader os træde frem med 
Frimodighed for Naadens Trone, paa det vi kan faa Barmhjertighed, og finde Naade til betimelig Hjælp.” 
Heb. 4:15,16.
J Ørknen blev han især fristet med Hensyn til Appetitten og Tillid til Gud. Vore første Forældre blev 
prøvede just paa dette Punkt, men Kristus vandt, hvor de led Nederlag.
Paa Tempets Tinde blev han fristet til paa en formastelig Maade at stole paa sin Faders Omsorg og Naade.
Fjendens Haan, idet han drog Kristi Sønneforhold til Faderen i Tvivl, var haard at udstaa for hans 
menneskelige Natur, men han overskred ikke Grænserne for sin himmelske Mission til Jorden. Havde han
givet efter, vilde Frelsens Plan være bleven kuldkastet.
Paa Bjerget viste Fristeren vor Frelser, hvorledes han paa en lettere Maade end ved den Forsagelsens og 
Lidelsens Vej, paa hvilken han netop havde traadt ind, kunde forløse Menneskene og Verden. Dersom 
han blev vilde falde ned og anerkjende Satan som denne Verdens retmæssige Ejer og Hersker, saa vilde 
den onde frasige sig sin Trone, og Kristus kunde strax tage den i Besiddelse. Ved en saadan Antydning 
vendte vor Frelser sig til ham med Harme og gav en befaling, som tvang Fjenden til at fjerne sig.
Profeten siger, at han var ”en mand, fuld af Pine” eller Smerte. Livet bringer os i Almindelighed mere 
Lykke og Glæde end Sorg. Men Sorgen over en syndig Verden hvilede tungt paa hans Hjerte og pressede 
mangt et Suk fra hans Bryst.
Om hans Lidelser læser vi: ”Han er saaret for vore Overtrædelser og knust for vor Misgjerninger; Straffen
er lagt paa ham, at vi skal have Fred, og vi har faaet Lægedom ved hans Saar.” Es. 53:5
Hans Liv var fuldt af Forsagelse, ofte fuldt af Lidelse. Hans Erfaring i Ørknen, i Getsemane og ved hans 
Forhør og Korsfæstelse viser dette paa det klareste. Jngen Martyrs Lidelser i Tortyrkammeret kan taale 
nogen Sammeligning med den dybe Sjælekval, som han udstod. Heller ikke har man nogensinde set en 
saadan Fasthed, Sjælsstyrke og Taalmodighed, som han udviste. Han gik til den yderste Grænse af 
menneskelig Lidelse.
J sit Liv mødte Jesus enhver Form af Fristelse, enhver Erfaring, som kan møde et Menneske, og det er i 
en dobbelt Hensigt:
For det første: ”Thi efterdi han led og selv blev fristet, kan han komme os til Hjælpe, naar vi er i Nød. 
Han trøster os, naar vi er nedbøiede og bedrøvede paa Grund af vor Synd. Han skjænker det besværede 
Hjerte Fred og siger til den modige og angstfulde: ”Kom hid til mig”, jeg vil give dig Hvile.
For det andet: Naar vi gjennemgaar en haard Prøve eller Fristelse, saa bør vi erindre, at vor Frelser 
gjennemgik det samme, og at han har lovet at gjøre baade Fristelsen og dens Udgang saaledes, at vi kan 
taale det. 1 Kor. 10:13. Dersom vi blot vil kaste os paa ham; saa vil han bringe os sejerrig igjennem alle 
Fristelser. Og mere end dette: Skjønt han selv har gaaet igjennem alle disse prøvende Erfaringer, saa vil 
han dog gjerne gaa dem igjennem igjen med os, og som Apostelen Paulus siger; ”i alt dette mere end 
sejrer vi ved ham, som os elskede”. Er det da, ved Tanken paa en saa herlig Befrielse, underligt, at den 
samme Apostel triumferede udbryder: ”Lovet være Gud for sin uudsigelige Gave.”
Da Kristus var paa Jorden, var han ogsaa en Sorgens Mand; thi han var daglig sammen med ham, som led
af Sorgens Plage. ”J al deres Trængsel var der ikke Trængsel;” thi han var med dem og frelse dem. Naar 
nogen sørgede over Tabet af en kjær Ven, sympatiserede han med dem. Joh. 22:33-36. Naar de 
forhærdede sig imod ham, blev han meget bedrøvet. Mark. 3:5. Naaar de afslog at høre hans Advarsler, 
græd han over dem. Luk. 19:41.
Da han i Getsemane beredte sig for Døden paa korset, var hans Dødsangeste saa heftig, at store 
Blodsdraaber trængte sig igjennem hans Porer og faldt til Jorden. Luk. 22:44. Da han blev bragt for 
Pilatus, blev et lovligt Forhør nægtet ham, og Mænd blev lejede til at vidne falsk imod ham. Matt. 26: 59-
61. Da han hang paa Korset, trykkede Vægten af Verdens Synder ham saa tungt, at han raabte si sin dybe 
Sjælssmerte; ”Min Gud! min Gud! hvorfor har du forladt mig? Matt. 27:46.
Men alt dette bar vor Frelser med Taalmodighed, ikke alene for at vise Verden, hvor meget han elsker en 
falden Slægt, men ogsaa for at gjøre alle dem, som vil annamme ham, delagtige i hans Lidelser, hans 
Trøst og hans Herlighed. At annamme Herren og følge ham indebærer at gaa igjennem lignende 



Erfaringer som han. ”En Tjener er ikke større end hans Herre. Har de forfulgt mig, skal de og forfølge 
eder; har de holdt mit Ord, skal de og holde eders.” Joh. 15:20.
Men naar Verden gjør alle disse Ting mod Kristi Efterfølgere, saa kan de trøste sig med den Tanke, at han
har baaret de talt og vist os, hvorledes vi skal møde Prøvelserne med ydmyghed og Taalmodighed. De 
kan være forvissede om, at i alle disse Trængsler bliver de beredte til at regjere med ham. 2 Tim. 2:12. 
Alle, som saaledes følger Kristus, bør glæde sig, fordi de er delagtige i hans Lidelser. 1 Pet. 4:13.
Kristus udholdt alle disse Ting, og efterdi vi er hans Medarvinger, maa ogsaa vi lide med ham, saafremt 
vi haaber at blive delagtige med ham i hans Herlighed. Rom. 8:17. Men vi behøver ikke at vente indtil 
Enden paa den Trøst, som kommer ved at dele hans Lidelser med ham. Han har sendt os Bud, at ”ligesom
Kristi Lidelser kommer overflødig over os, saaledes er vor Trøst overlødig ved Kristus.” 2 Kor. 1:5.
Tænk hvilket Løfte” Ligesom lidelserne er overflødige, saaledes er og vor Trøst overflødig. Det vil sige, 
vi faar just Trøst nok til at opveje alle de Lidelser, vi er kaldte til at gjennemgaa. Til Belysning herpaa vil 
vi ligne os selv med en Vægt. Paa den ene Vægtskaal lægges vore Lidelser. Derved vilde denne gaa helt 
ned, hvis intet blev lagt paa den anden. Derfor lægger Herren paa den anden Vægtskaal sin Trøst, og saa 
balancerer Vægen. Vi vil derfor nu kalde Lidelserne”ligesom” og trøsten ”saaledes”. Ligesom Lidelserne 
vejer den ene Vægtskaal ned, saaledes vejer Trøsten den anden ned, og paa denne Maade holdes 
Balancen vedlige hele Tiden. Og saaledes bliver vi skikkede til at bo i hans Nærhed og til at dele hans 
Herlighed.

Kristus, Livets Vej.
Det smukke billede, som findes paa næste Side, fremstiller Saliggjørelsens Plan, fra den Tid vore første Forældre tabte 
paradiset, indtil det atter gives tilbage til Menneskenes Børn.
Kristi Kors danner Billedets Midtpunkt. Dette er den faldne Slægts eneste Haab. Korsets Skygge rækker lige tilbage til selve 
Edens Porte – den Have, fra hvilken Adam og Eva uddreves paa Grund af deres Synd. Gods Mishag fremstilles ved de mørke, 
tunge Skyer, som hænger over dem, og fra hvilke blændende Lyn udgaar.
Men de træder strax ind i Korsets Skygge. Denne er et Billede paa Kristi Gjerning, hvis Offer for Verdens Synder kommer den
ligesaa meget til gode som os. Han er det som Verdens Begyndelse af slagtede Guds Lam. Aab. 13:15.
Abel bragte Gud et Lam til Offer. Ved dette viste han sin Tro paa det Guds Lam, som borttager Verdens Synd. Kain troede 
ikke paa Kristus, og bragte ikke det rette Slags offer; derfor blev det ikke antaget. Dette ledede til, at han hadede og til sidst 
myrdede sin Broder. Se 1 Joh. 3:12.
Kommer vi nærmere Korset, ser vi, at Præster blev ansatte til at frembære Offere for Folkets Synder. Paa Billedet ser vi den 
bodfærdige Synder bekjende sine Overtrædelser over Offerets hoved. Lammet blev derpaa slagtet. Dette var et Forbillede paa 
Kristus, det virkelige Offer, som bar Verdens Synder paa Korset.
Skyggen ophører ved Foden af Korset. Dette viser, at de Ofringer og Ceremonier, som pegede fremad til Kristus, ophørte, da 
han blev korsfætet. Ved hans Korsfæstelse blev ”Forhænget i Templet splittet i to, fra det øverste indtil det nederste”, hvilket 
tydelig gav tilkjende, at Tempeltjenesten ikke længere var til nogen Nytte. Matt. 27: 51. De ti Bud blev ikke afskaffede ved 
denne Begivenhed. Kristus sagde, at han var ikke kommen ”for at opløfte Loven”; thi Loven skulde vedblive, ”indtil 
Himmelen og Jorden forgaar”. Matt. 5:17,18.
Hedenskabets Tilbagegang er fremstillet ved de Rutiner af Templer og andre Bygninger, som ses bag Korset.
Evangeliets Forordninger, Daaben og Herrens Nadver, er afbiledede til højre.
J Billedets højre Hjørne har Kundskaben tegnet en Fremstilling af det nye Jerusalem, som ved Enden af de tusinde Aar skal 
komme ned af Himmelen fra Gud og blive den nye Jords Hovedstad. Der skal vi sammen med Kristus, vor Konge og ældre 
Broder, bo til evig Tid i et Land befriet fra Syndens Smitte og alle Forbandelsens Følger. Se Aab. 21.



Kristus vort Paaskelam.
"Vi for alle vild som Faar, vi vendte os hver sin Vej: men Herren lod al vor Misgjerning komme over 
ham." Es. 53:6. "Hvilken selv var vore Synder paa sit Legeme paa Træet, paa det, vi afdøde fra Synden, 
skal leve i Retfærdighed; ved hans Saar i lægte" 1 Pet 2:24.
Efter at Gud havde skabt Menneskene og givet dem Edens Have til et Hjem, satte han dem paa Prøve for 
at se, om de vilde lyde ham eller ej. Gud satte dem ikke paa nogen haard Prøve; den var ganske let og 
ikke vanskelig at forstaa. De kunde frit æde af alle Træer i Haven med Undtagelse af et, Træet til 
Kundskab om godt og ondt. Af dette Træ fik de ikke Tilladelse til at æde. Gud ønskede ikke, at de skulde 
kjende det gode, som alene kunde komme ved Ulydighed mod ham.
Herren fortalte ogsaa meget tydeligt, hvad Syndens Følger vilde blive. "Men af Kundskabens Træ paa 
godt og ondt, af det skal du ikke æde; thi paa hvilken dag du æder af det, skal du dø Døden." 1 Mos. 2:17.
Da Satan fristede vore første Forældre lod de deres Begjærlighed faa Overhaand, og trods Guds 
udtrykkelige Bud aad de af den forbudne Frugt. For denne Synd blev de drevne ud af Haven; de blev 
afskaarne fra Kilden til Livet og blev dødelige Skabninger. Og gjennem dem blev hele den menneskelige 
Slægt Dødens Bytte. "Altsaa, ligesom Synden kom ind i Verden ved et Menneske [Adam], og Døden ved 
Synden, og saaledes Døden trængte igjennem til alle Mennesker, idet de syndede alle." Rom. 5:12.
Synd er Oprør imod Gud; da Gud ikke ville taale dette, maa enten Oprøreren ødelægges eller en eller 
anden Plan lægges, hvorved Skylden kan tilgives og Synderen blive befriet fra den. Saliggjørelsens Plan 
er netop afpasset for dette Tilfælde. Jfølge den der dør Guds Søn i Syndens Sted.
Han, som aldrig gjorde Synd, og hvis Liv var værd mere end alle Menneskers Liv, stillede sig i Synderens
Sted, modtog Syndens Straf og gav den troende Synder sin Retfærdighed. Dette frelser ikke Synderen fra 
den naturlige Død", som de ubodfærdige maa dø for deres egne Synder.
Jfølge Forløsningens Plan lægges hele Verdens Synder paa Kristus; han bliver behandlet som en Synder, 
paa det vi kan blive retfærdiggjorte ved ham og erholde Retfærdigheds Belønning. Thi naar vi tror paa 
Kristus omfatter den Kjærlighed, som ledede ham at komme til vor Jord og dø for os, saa bliver vore 
Hjerter forvandlede, Synden bliver modbydelig, vi aflægger den, og Kristi Kraft, som virker i os og 
gjennem os, gjør os til "Nye Skabninger i Kirstus Jesus".
Saa snart denne Plan blev lagt, blev der forjættet Menneskene en Frelser, og Naade blev strax tilbudt dem.
Jdet Kristus saaledes allerede i Begyndelsen hengav sig selv for Menneskene, er han i Sandhed det fra 
Verdens Begyndelsen slagtede Guds Lam. Aab. 13:8
Men det var ikke Guds Hensigt, at Kristus strax skulde give sit Liv for Menneskene. Der var kun faa 
Mennesker i Verden i de Tider, og Gud ønskede at have mange Vidner til sin Søns Død. Der havde endnu
ikke vist sig, hvor afskyelig Synden var, og heller ikke kunde det vise sig, før Menneskene blev saa 
ugudelige, at de tog Guds Søns Liv, ham, som var villig til at dø, for at de kunde leve. Syndens Frugt og 
Kjærlighedens Frugt skulde sættes Side om Side, saa at alle kunde se Forkyndelsen. Golgathas Kors, paa 
hvilket Kristus skulde dø, var bestemt til at blive den centrale Begivenhed i Verdens Historie.
J den Hensigt at fremholde for Verden det velsignede Haab, at Kristus skulde komme og dø for Syndere, 
anordnede Gud, at Menneskene skulde frembære Ofre til ham. Disse Ofre maatte være saadanne, som 
kunde fremstille Kristus, levende Skabninger, hvis Liv kunde tages, ligesom hans Liv blev taget. Ved 
saadanne Ofere kunde de vise deres Tro paa Herren, som engang i Tidernes Fylde vilde komme og dø for 
dem.
Og saa læser vi om, hvorledes Kain og Abel frembar Offre til Herren. Kain bragte "af Jordens Frugt"; 
men Abel "bar frem af sin Hjords første Affødning". Gud saa med Velbehag til Abels Offer, men ikke til 
Kains. 1 Mos. 4:3-7. Grunden hvorfor Gud antog Abels Offer omtales i Skriften saaledes: "Formedelst 
Tro ofrede Abel Gud et bedre Offer end Kain." Heb. 11:4.
Hvad var det, som gjorde Abels Offer antageligt? - Det var Tro. Denne Tro ledede ham til at ofre Gud et 
Lam af sin Hjord. Lammets Blod fremstillede det Blod, som Kristus skulde udføre paa Golgatha. Det 
Princip, som ligger til grund i Forløsningens Plan, er, at den uskyldige dør for den skyldige.
Gjennem de lange Tidsaldre, som ligger imellem Adams Synd og Jesu Kristi Komme til Verden, frembar 
de, som troede paa Gud, Offere "formedelst Tro" ligesom Abel. Abraham, Jsak og Jakob gjorde dette, og 
det udgjorde en meget vigtig og højtidelige Del af deres Gudstjeneste.
Da Gud ved Moses bragte sit Folk ud af Ægypten, hvor de havde været i Trælsom, og gav dem et Land til
Eje, gav han den Love med Hensyn til disse Ofringer. De Lam, som de skulde ofre, maatte være "uden 



Lyde" (4 Mos. 6:14), for at de saa meget bedre kunde fremstillede Guds Søn, som var fuldkommen i alle 
Henseender. Hvor mange uskyldige Ofre blev der ikke slagtet i denne lange Tid, paa det Menneskene 
skulde mindes om, at Kristus skulde dø for Verden!
Dersom nogen havde syndet, og han følte, at han behøvede Tilgivelse, bragte han Gud et Offer. Jdet han 
lagde sin Haand paa Offerets Hoved, bekjendte ham sin Synd, som paa denne Maade blev overført til 
Offeret. Offerets Liv blev derpaa Taget. Det uskyldige Liv ophørte, paa det den skyldige kunde leve.
Men da Tidens Fylde kom, sendte Gud sin Søn til Verden. han var bestemt til at blive det guddommelige 
Offer for Synden. Blod af Øxne, Bukke og Lam kunde i Virkeligheden ikke borttage Synd; det kunde blot
forbilledlig fremstille det Blod, som kunde gjøre det. Derfor, da Johannes den Døber saa Jesus, udbrød 
han: "Se det Guds Lam, som bærer Verdens Synd." Joh. 1:29.
Mange af Fortidens Mænd havde møstret deres hjord for at udvælge det bedste Lam til et Slagtoffer; men 
kun var Guds Lam kommen. Han havde betragtet sin store Hjord; men han fandt blot en, som kunde 
forløse Verden, og omendskjønt denne var hans Søn den enbaarne, saa hengav han ham dog virkelig for 
Verdens Synder.
Er ikke Kristus et fuldkomment Offer? Jngen har endnu været istand til at finde nogen Fejl ved ham. 
Endog Pilatus, som var at behage Jesu Fjender gav Befaling til hans Korsfæstelse, var tvugnen til at sige: 
"J har ført dette Menneske til mig som den, der afvender Folket; og se, jeg har forhørt ham for eder og 
finder ingen Skyld hos dette Menneske i det, som J anklager ham for; Herodes ikke heller." Luk.23:14,15.
Derpaa førte de ham bort for at korsfætes. Hvor sande var ikke Profetens ord: "Han blev trængt, og han 
blev gjort elendig, men han oplod ikke sin Mund, som et Lam, der føres hen at slagtes, og som et Faar, 
der er stumt over for dem, som klipper det; og han oplod ikke sin Mund." Es. 53:7.
Synder, betragt dit Offer! Se ham segne om under Vægten af det tunge Kors paa Vejen til Golgatha! Hin 
lille Høj nær Jerusalem skulde blive det største Offersted, som Verden nogensinde har set - Det Sted, hvor
Kjærligheden overvandt Had - det Sted, hvor enhver Synder kan skue hen og sige: "Se, hvor stor en 
Kjærlighed Faderen har bevist os," at han hengav sin Søn i Døden for os, for at "vi skal kaldes Guds 
Børn". 1 Joh. 3:1.
Medens han bad for sine Fiender (Luk. 23:24), naglede de ham til Korset, hvorefter han blev opløftet fra 
Jorden, hvor han hang i sex Timer, lidende de grueligste Kvaler og Smerter. Skjønt Menneskene var 
ufølsomme, var dog ikke naturen det. Et hemmelighedsfuldt Mørke skjulte alt, Jorden bævede, og 
Klipperne brast, og den romerske Høvedsmand, som stod hos, maatte bekjende. "Sandelig var dette 
Menneske Guds Søn." Mark. 15:39.
Den legemlige Smerte, Jesus led, var dog blot en liden Del af hans Lidelser. At blive forkastet af sit Folk 
og derefter overgivet til Romerne for at blive aflivet maatte have foraarsaget ham undsigelig Sorg. Men 
mere end alt dette var Bevidstheden om den Synd, som han bar for hele Verden. Dette trykkede ham og 
voldte ham den første Smerte.
J Gethsemane bragte en Følelse af Syndens Byrde ham til at svede vore Blodsdraaber (Luk. 22:39-46), 
der faldt til Jorden; og nu, da han var naglet til det haarde Træ, forladt af sine Disciple og fuldstændig 
overgivet til sine Fjender, omgivet af en Pøpelskare, der var anført af Præsterne og de Øverste, hvilke 
endog i det Øieblik, da hans Øjne lukkede sig i Døden, haanede og spottede han - da følte han sig 
fuldstændig forladt af Gud.
Det var den Tanke, at hans Fader havde forladt ham, som tvang fra hans Læber det fortvivlede Raab: 
"Min Gud! min Gud" hvorfor har du forladt mig." Matt. 27:46. Følgelsen af at være forladt af Gud, 
hvilket maatte ske, efterdi han bar Verdens Synder og stod i Synderes Sted, brød hans store, elskede 
Hjerte med et Fortvivlsens Raab opgav ham Livet. 
Det store Offer for Synden var nu gjort og Forløsningens Plan stadfæstet. Kristus, Guds Søn, døde for 
Menneskene, den retfærdige for de uretfærdige, den rene for de urene, den guddommelige for de 
menneskelìge. Det, som de aarlige Offere saa længe havde antydet, var nu en Virkelighed.
Gud fordrer ikke mere af os, at vi skal ofre et Lam; "men den, som er lidet var bleven ringere end 
Englene, Jesus, ser vi formedelst Dødens Lidelse kronet med Ære og Hæder, at han efter Guds naadige 
Vilje skulde smage Døden for alle." Heb. 2:9. Gud har tilendebragt et vældige Offer, og han vil visselig 
antage det Offer, som han selv har anvist.
Dette Offer altid rede. Hvorsomhelt vi er, og naarsomhelst vi vil, kan vi ved Troen frembære dette Offer 
til Gud i Bøn og paaberaabe os Guds Søn Fortjenesten: Forjættelsen lyder: "Og hvadsomhelt J beder om i 
mit Navn, det vil jeg gjøre, at Faderen maa forherliges ved Sønnen." Joh. 14:13.



Jesus er "Livets Fyrste", og formedelst Troen paa hans Navn give fuldkommen Sundhed til enhver syndig
Sjæl.

Jesu Opstandelse
"Jeg er Opstandelsen og Livet; hvo, som tror paa mig, om han end dør, skal han dog leve." Job. 11:25.
Syv Hundrede Aar før Jesu Korsfæstelse forudsagde Proeten Esaias, at vor Frelser skulde have sin Grav 
"hos den rig i hans Død" Es. 53:9.
At give ham "hans Grav hos de ugudelige" vilde have været at kaste ham hen uden Begravelse blandt 
Forbrydere. Men deres Hensigt blev forpurret af deres rige Øverster, Josef af Arimatæa, som i denne for 
Jesu Efterfølgere saa mærke Stund gik dristigt frem og tog den korsfæstede Frelsers Parti.
Josef havde stor Jndflydelse hos Pilatus og udbad sig at han Tilladelse til at tage legemet ned af Korset og
giv det en hæderlige Begravelse. Pilatus, som var urolig i sin Samvittighed, fordi han havde dømt Jesus til
Døden, gav villig til Samtykke.
Ømme, kjærlige Hænder tog vor Frelser ned fra det grusomme Kors og bar hans Legeme til den nye 
Grav, i hvilken endnu aldrig nogen var lagt, og der lagde de ham og opfyldte derved bogstavelig 
Profetens ord. Skjønt han var fattig, medens han levede, saa blev dog hans Legeme efter Døden langt i 
den nye Klippen udhugne Grav, som tilhørte en af Jsraels rige Øverster. Jngen større Æresbevisning 
kunde være bleven nogen tif Del end den, som blev vist Jesus af Josef og Nikodemus.
Om hans Hvile i Graven læser vi i en af Davids skjønne Salmer: "Derfor glæder mit hjerte sig, og min 
Ære fryder sig; ja mit Kjød skal bo tryggelig. Thi du vil ikke overlade min Sæl til Dødsriget; du skal ikke 
lade din Hellige se Forraadnelse." Sal. 16: 9,10.
J Dødens Stund tog Kristi Tro fast i Guds Forjættelser. Han nedlagde sit Liv med den faste Forvisning, at 
han snart skulde høre sin Faders Røst kalde ham tilbage til Livet. Salomon siger. "Himlene og Himlenes 
Himle kan ikke rumme ham." 2 Krøn. 2:6 Og idet Peter taler om hans Død, siger han: "det var umuligt, at 
han kunde holde af den." Ap. Gj. 2:24.
Paa den første Dag i Ugen, meget tidligt, steg en mægtig skinnende Engel ned til Graven. De romerske 
Vægtere skjælvede af Frygt for ham og blev som døde. Stenen blev væltet bort, og paa det himmelske 
Sendebuds Befaling blev Dødens Baand løste, og vor Frelser ko frem som en mægtig Sejrherre. Fra nu af 
var Opstandelsen fra de døde en Virkelighed.
Det var til denne Opstandelse, Apostlene skuede hen som til et sikkert Løfte om en kommende Belønning
for alle de trofaste. Kristus siger: "Jeg er Opstandelsen og Livet; hvo, som tror paa mig, om han end dør, 
skal han dog leve." Joh. 11:25.
Kristus døde, for han "ved Døden skulde tilintetgjøre den, som havde Dødens Vælde, det er Djælvelen". 
Hebr. 2:14. Satan gjorde Fordring paa alle dem, der var komne under Dødens Vælde, som sine 
Undersaatter. Men Jesu Opstandelse brød Dødens Magt, og fra den Tid af vidste Djævelen, at hans Magt 
over den menneskelige Familie en gang skulde blive brudt, og at hans Dage var talte.
Jdet Paulus saa fremad til den almindelige Opstandelse, som skal finde Sted ved Kristi andet Komme 
beskriver han den med følgende Ord: "Thi Herren selv skal komme ned af Himmelen med et Anskrig, 
med Overengels Røst og med Guds Basun, og de døde i Kristus skal opstaa først; derefter skal vi, som 
lever, som overbliver, rykkes tilligemed dem hen i Skyerne, til at møde Herren i Luften; og saaledes skal 
vi altid være med Herren. Saa trøster hverandre med disse Ord." 1 Thess. 4: 16-18.
Vor tilkommende Belønning er sat til den Tid, da Opstandelsen skal finde Sted; thi vor Frelser siger: "Det
skal gjengives dig i de retfærdiges Opstandelse." Luk. 14:14.
Paulus grundede hele sit Haab med Hensyn til det tilkommende Liv paa Opstandelsen fra de døde. Han 
siger, at dersom der ikke er nogen Opstandelse, "saa er og de fortabte, som er hensovede i Kristus": Men 
dette er ikke muligt; "thi efterdi Døden kom ved et Menneske, er de dødes Opstandelse kommen ved et 
Menneske. Thi ligesom alle dør i Adam, saa skal og alle levendegjøres i Kristus;" thi Basunen skal lyde, 
og de døde skal opstaa uforkrænkelige, og vi skal forandres." Læs 1 Kor. 15: 12-22, 52.
Esaias skuede fremad til hinsides Graven og vidnede: "Dine Døde skal leve, mine afdøde skal opstaa; 
vaagner op og synger med Fryd, J, som bor i Støv! thi din Dug er Dug over grønne urter, og Jorden skal 
give Dødningerne tilbage." Es. 26:19.
Den gamle Patriark Job grundede sit fremtidige Haab paa Opstandelsen fra de døde. "Naar en Mand dør, 
mon han da skal leve op igjen? saa vilde jeg vente alle mine Stridsdage, indtil min Afløsning kom. Du 
skulde kalde, og jeg skulde svare dig; du skulde længes efter dine Hænders Gjerning." Job 14:14,15. Hvor



vidste Job, at han skulde vente? Her er hans eget Svar: "Dersom jeg end forventer noget, da er det Graven
som min Bolig." Job 17:13.
Han, som vandt Sejr over Graven, skal komme til denne Jorde igjen, og da skal de døde "høre Guds Søns 
Røst, og de, som den hører, skal leve". Joh. 5:25. Da vil det se, at "Ørken og de tørre Steder skal glæde 
sig, og den øde Mark skal fryde sig og blomstre som en Rose. Den skal blomstre frodigt den skal juble og
synge med Fryd, Libanons Herlighed er givet den, Karmels og Sarons Pragt; de skal se Herrens 
Herlighed, vor Guds Pragt." Es. 35:1,2.

Jesu Himmelfart.
”Og der han dette havde sagt blev han optagen idet de saa derpaa, og en Sky tog ham bort fra deres øjne.”
Ap. Gj. 1:9.
Da vor Frelser vidste, at den Tid var nær, da han skulde vende tilbage til sin Fader, hvorfra han var 
udgangen, begynder han at fortælle sine Disciple noget som hvad Fremtiden bar i sit Skjød for dem. 
Tanken om at møde Trængsler uden at have Frelseren til at dele dem med sig gjorde Disciplenes Hjerter 
bedrøvede; men for at de ikke skulde blive modløse, udfoldede han den Tanke for dem, at hans Bortgang 
vilde blive til deres Fordel; ”thi,” sagde han, ”gaar jeg ikke bort, skal Talsmanden ikke komme til eder.” 
Joh. 16:7.
Disse Ord lød som en mørk Tale for de undrende Disciple. Hvorledes kunde det være muligt, at en anden 
kunde gjøre ligesaa meget for dem, som han havde gjort? Hvem uden Jesus kunde føde den hungrige 
Mængde med nogle faa Brød og Friske, helbrede de syge, læge væmmelige Sygdomme, berolige Søens 
vrede og oprejse de døde, naarsomhelst han vilde?
Var de ikke ogsaa stadig bleven underviste i hans milde Ord, og havde de ikke i hans Navn uddrevet 
Djævle? Hvorfor skulde de ønske en Forandring? Dersom han skulde forlade dem, som han sagde, han 
maatte, hvorledes skulde de da blive i stand til at gjøre de forunderlige Ting, som hans Nærværelse havde 
dygtiggjort dem til?
Men tiltrods for alt dette, fortalte Jesus dem, at det vilde blive bedre for dem, hvis han gik bort. Dersom 
han skulde blive hos dem personlig, saa vilde hans Nærværelse blive indskrænket til et Sted ad Gangen, 
og dette vilde have til Følge, at dersom nogen ønskede at træffe ham, saa vilde de ofte blive nødte til at 
rejse lange Veje. Men den Helligaand, som skulde komme til Jorden i hans Sted, kunde blive funden af 
alle paa en Gang og det uden at gaa til en anden Del af Landet.
Da Kristus var paa Jorden, blev han set baade af hellige og Syndere; men Aanden, som han sendte til at 
repræsentere sig, medens han var i Himmelen, kan aldrig ses, men den kan fornemmes ved Troen paa 
Kristus. Den vantro Verden kjender ikke denne himmelske Gjæst, fordi den ses ikke, men føles. Joh. 
14:17.
For dem, der annammer Kristus ved Troen, vedbliver Aanden en iboende Kraft, ved hvilken man sættes i 
stand til at overvinde Verden var det kjødelige Sind.
Eftersom Disciplene havde været forbundne med Himmelen formedelst Tilknytningen til og Samvær med
den personlige Kristus, saa har han nu, efter at han er gaaet til Himmelen, sørget for en iboende 
Nærværelse, ved hvilken alle hans troende kan have Adgang til ham, hvor han er. Alt derfor, som Kristus 
var for sine Disciple ved sin personlige Nærværelse, er han nu for enhver, som kommer til ham i Tro ved 
den Helligaand, som Gud skjænker os ligesaa frit, som han har givet os sin Søn den enbaarne.
Kristus stod i Begreb med at forlade sit treogtredive Aars Jordeliv for at sætte sig paa den Trone, som han
en gang før havde delt med sin Fader. men han glemte dog ikke for et Øjeblik dem, som han skulde lade 
tilbage, og som i hans Sted skulde blive Lys i en mærk Verden og fuldføre hans Gjerning. Matt. 5: 14-16:
Heb. 2:3; Ap. Gj. 1:8.
Han havde bedet, at Gud ikke skulde tage dem ud af Verden, men at han hellere skulde bevare dem fra 
det onde. Joh. 17:15. Og saa, idet han stod i Begreb med at forlade dem, gav han dem det velsignede 
løfte: ”Se, jeg er med eder alle Dage, indtil Verdens Ende.” Matt. 28:20.
Da de kom nær til Bethlehem, samlede hans Disciple sig omkring ham; og som han saa paa dem, syntes et
særegent Lys at bedække hans Ansigt. Han udrakte sine Hænder som for at velsigne dem, og saa blev han



optagen fra dem. Og som en forundrede Disciplene stirrede op mod Himmelen efter hans himmelfarne 
Mester, saa de en Sky af skinnende Hvidhed indhylle ham, og de tabte ham afsyne.
Deres Blik var som naglet fast til det Sted, hvor de sidst saa deres elskede Herre. Pludselig hørtes en 
Stemme nær dem. Jdet de vendte sig, saa de to Mænd i hvide Klæder, hvilke bragte dem det trøstige 
Budskab: ”Denne Jesus, som er optagen fra eder til Himmelen, skal komme igjen saaledes, som J har set 
ham fare til Himmelen.” Ap. Gj. 1:11.
Kristus vandt Sejr i sin jordiske Gjerning. Han kom til Jorden for at paatage sig Menneskets Natur og 
blev født i Bethlehems ringe Krybbe. Han var sine jordiske forældre underdanig og arbeidede Side om 
Side med Josef som Tømmermand. Han erfarede Træthed paa sine Rejser; han tilbragte ofte hele Natten i 
Bøn paa Bjerget, i sin Medlidenhed gav han den hungrige Mængde Spise; han helbredte de syge og 
oprejste de døde; han blev forkastet af Menneskene, hudstrøgen og korsfæstet; og til sidst opfor han i et 
Menneskes Skikkelse for sidde ved Majestætens højre Haand i Himmelen. Heb. 8:1,2.

Kristus vor Midler og Forbeder.
”Thi der er en Gud og en Midler imellem Gud og Menneskene, det Menneske Kristus Jesus.” 1. Tim. 2:5.
Naar to Personer bliver indviklede i en eller anden Vanskelighed og ikke kan forliges, saa er det en 
almindelig Skik, at en Person eller en Ven tjener mellem de to Midler. Dette er den Stilling, som Jesus 
Kristus indtager imellem Gud og Mennesket.
Menneskene har fjernet sig fra Gud. J deres syndige Tilstand staar de fjendtlige stillede imod Gud og hans
Regjering; thi vi læser, at ”Kødets Sans er Fjendskab imod Gud; thi den er ikke Guds Lov underdanig, ej 
heller kan det være det.” Rom. 8:7. De maa blive forvandlede ved Guds Kraft, før de kan blive Guds 
retfærdige Regjering underdanige. Siden Syndefaldet er alle Menenskers kjødelige. ”Jeg er kjødelig,” 
siger Apostlen, ”solgt under Synden.” Rom. 7:14.
For at Menneskene kunde blive frelste, fra det nødvendigt, at et guddommeligt Offer skulde blive bragt 
for Verdens Synder. Dette blev gjort ved Jesu Død. Men Kristi Død alene kunde ikke frelse os. Han 
maatte opstaa fra de døde og derpaa i sin dobbelte Natur som Gud og Menneske tjene som en Midler 
mellem enhver bodfærdig Synder og Faderen, paaberaabende sig sit Offer Fortjeneste til Fordel for 
Syndere.
Forinden Kristus kom i menneskeligt Kjøds Lignelse, blev dette Midlerembede fremstillet ved det 
levitiske Præsteskab, i Særdeles ved den jødiske Naturs Ypperstepræst. Denne skulde paa sine Skuldre 
bære alle Jsraels Stammers – Guds Folks – Navne. 2 Mos. 28:9-12. Det samme gjør Kristus. Han har 
paataget sig det Hverv at bære sit Folk og bringe dem i Harmoni med Guds Regjering.
Vi bør ikke glemme, at Gud, som elskede Menneskene saa højt, at han hengav sin egen Søn til at dø i 
Synderes Sted, ikke har nogen Følelse af Had mod dem. Han er ikke en haard herre, hvis Vrede maa blive
forsonet. Han elsker Synderen, og paa Grund af denne kjærlighed hengav han sin Søn til at dø for ham, 
paa det Synderen kunde blive skilt fra Synden, som, hvis den ikke bliver borttagen, for altid vil skille ham
fra Gud og evig Lykke. Gjennem Jesus Kristus, midleren, tager Gud, skjønt han er alle Tings Ophav og 
den, som er bleven forurettet ved Synden, det første Skridt til Forligelse.
Og saa læser vi: ”Men alt dette er af Gud, som forligte os med sig selv ved Jesus Kristus, og gav os 
Forligelsens Tjeneste; efterdi Gud i Kristus forligte Verden med sig selv, idet han ikke tilregnede dem 
deres Overtrædelser, og oprettede Forligelsens ord iblandt os.” Og nu da Kristus ved sit Offer har vist, at 
Gud endnu elsker Syndere, sender han ud sine Tjenere og formaner gjennem den alle Mennesker til at 
blive forligte med Gud. 2. Kor. 5:17-20.
Kristus kommer til os som en Ven og Hjælper, som en, der har Magt og Jndflydelse hos Gud. Han bringer
os de Betingelser, ved hvilke vi, dersom vi antager dem, kan vinde hans Gunst. Disse Betingelser bringer 
Gud Ære og os Naade. Efterdi han døde for os, vil ikke Guds Lov blive forringet ved vor Frelse Han kan 
”være retfærdig og gjøre den retfærdig, som er af Jesu Tro”. Rom. 3:26. Kristus giver os som Svar paa 
vor Tro sin Retfærdighed, hvilken netop er, hvad Guds Lov fordrer, og dækker dermed vore Synder. Vi 
har altsaa hans Død for ovr Død og hans Liv for vort Liv. Ved at modtage dette naadige Tilbud bliver 
Syndere og fremmede hellige og Guds Børn.
Kristus er ogsaa vor Forbeder eller Talsmand; thi vi læser: ”Dersom nogen synder, har vi en Talsmand 
hos Faderen, Jesus Kristus den retfærdige.” 1 Joh. 2:1. En Talsmand (Advokat, Sagfører, som det græske 
Ord betyder) er en, som fører en Sag i en andens Sted. Enhver af os har en Sag ved Himmelens Domstol. 
”Os bør alle at aabenbares for Kristi Domstol, at hver kan faa efter det, som sket er ved Legemet, efter 



det, som han har gjort, enten godt eller ondt.” 2 Kor. 5:10. Dersom Kristus er vor Talsmand, hvad har vi 
da at frygte for? Han er Faderens enbaarne; men det er som Menneske, han repræsenterer os og beder for 
os. Vor Midler og Talsmand er ”det Menneske Jesus Kristus”. 2. Tim. 2:5. Han blev os lig i alle Ting, og 
”derfor burde han blive sine brødre lig i alle ting, at han matte blive en barmhjertig og trofast 
Ypperstepræst for Gud til at forsone Folkets Synder. Thi efterdi han led og selv blev fristet, kan han 
komme dem til Hjælp, der fristes”. Heb. 2:17,18.
Betragt blot, hvad han i sin guddommelige Naade har gjort for os! Guds Søn døde som et Offer for vore 
Synder. Som var Midler bønfalder han os om at annamme Frelsens Evangelium, hvilket han for saa stor 
en Pris har gjort det muligt for os at erhverve. Med Getsemanes Sved paa sin Pande, med sit Offers Blod 
dryppende fra sine gjennemstungne Hænder, fødder og Side, fra undsigelig Lidelse og med uudgrundelig 
Kjærlighed henvender han sig til os og siger: ”Kommer hid til mig, all, som arbeider og er besværede! Og
jeg vil give eder Hvile.” Matt. 11:28. Naar vi saa kommer til ham, bærer han vor Sag paa sit Hjerte, og 
dersom vi synder og omvender os, taler han vor Sat for Faderen og opnaar Tilgivelse for os.
Naar saa endelig Dommen skal holdes, og Bøgerne bliver opladte (Dan. 7: 9-14), kommer han frem for 
Faderen som alle deres Talsmand, der har troet hans Ord, og udfrier alle saadanne fra den Ødelæggelse, 
som kommer over de ugudelige.
Vor Talsmand er ét med den menneskelige Familie; som vor Repræsentant, ja mere, som vor Broder 
paatager sig vor Sag. Kan vi ikke tillidsfuldt overlade os selv og alle vore Jnteresser – baade de 
nærværende og de tilkommende – i hans Haand og sige med Apostlen Paulus: ”Thi jeg ved, hvem jeg har 
troet, og er vis paa, at han er mægtig til at bevare det, jeg har nedlagt hos ham, til hin dag.” 2 Tim. 1:12.

Han vil komme igjen.
”J gallilæiske Mænd, hvi staar J og ser op til Himmelen? Denne Jesus, som er optagen fra eder til 
Himmelen, skal komme igjen saaledes, som J har set ham fare til Himmelen.” Ap. Gj.1:11.
Efter Paaskenadveren just før sin Sjæleangst i Gethsemane fortalte vor Frelser sine Disciple, at han snart 
skulde forlade dem. Dette fyldte deres Hjerter med Bedrøvelse; men Mesteren trøstede dem med de Ord, 
at han vilde komme igjen. Joh. 14:1-3.
Han fortalte dem om den herlige Stad, som blev beredt for de trofaste. Mange smukke Boliger var 
allerede bleven byggede i den, og naar han gik tilbage til Faderens Hus, skulde han berede Boliger for 
dem og for alle de retfærdige, som skulde leve efter dem.
Abraham skuede fremad til den Tid, da han skulde have et Hjem i denne Stad; thi Paulus skriver om ham,
at ”han forventede den Stad, som har Grundvold, hvis Bygmester og Forarbeider er Gud.” Heb. 11:10. 
Apostel-Profeten Johannes giver os en fuldstændig Beskrivelse af denne Stad i Aab. 21.
Mange af det gamle Testamentes Profeter forudsagde, at Kristus skulde komme til vor Jord anden Gang. 
Dette var endog forstaaet før Syndfloden; thi vi læser, at Enok, den syvende fra Adam, spaaede og sagde. 
”Se, Herren kommer med sine mange tusinde hellige.” Jud. 14.
Profeten Sakarias vidner om den samme Begivenhed: ”Og Herren min Gud skal komme, - alle hellige 
med dig!” Sak 14:5. Og vor Frelser siger, at Menneskenes Søn kommer i sin Herlighed og alle hellige 
Engle med ham”. Matt. 25:31.
Af dette ser vi, at de hellige, som Judas og Sakarias taler om, er de himmelske Hærskarer, som følger ham
ved hans andet komme. Vor Frelser siger, at alle de hellige Engle skal komme med ham. Himmelen vil 
blive tømt; thi alle dens herlige Jndbyggere vil ledsage herren paa hans underfulde Tog fra Himmelen til 
Jorden.
Job grundede sit Haab paa Kristi andet Komme. Lyt til, hvad han siger: ”Jeg ved, at min Gjenløser lever; 
og at han som den sidste skal staa op over Støvet. Og naar min Hus, saaledes sønderslidt, er bort, og jeg er
blottet for mit Kjød, skal jeg skue Gud, hvem jeg skal skue som den, der er for mig, og hvem mine Øjne 
skal se, og ikke en fremmed.” Job 19:25-27.
Job var ikke alene om denne Trøst. David, Jsraels liflige Sanger, sagde, at han grundede paa Fremtiden: 
”Himlene glæde sig, og Jorden fryde sig; Havet bruse og dets Fylde! Marken fryde sig, og alt, hvad der er
paa; da skal alle Træer i Skoven synge med Fryd for Herrens Ansigt, thi han kommer, thi han kommer til 
at dømme Jorden; han skal dømme Jorderige med Retfærdighed og Folkene med sin Sandhed!” Sal. 96: 
11-13.
Med veltalende Begeistring og Læber berørte med hellig Jld fra Himmelen udbryder Profeten Esaias: 
”Han skal opsluge Døden for evig, og den Herre, Herre skal afviske Graaden af alle Ansigter, og borttage 



sit Folks Forsmædelse af al Jorden; thi Herren har talet det. Og man skal sige paa den Dag: Se, dette er 
vor Gud, vi har haabet paa ham, vi vil fryde og glæde os ved hans Frelse.” Es. 25: 8,9.
Daniel, den af Gud ”højlig elskede Mand”, taler, inspireret af Herrens Aand, om det samme Emne og 
siger: ”Paa den Tid skal Mikael, den store Fyrste, der staar som Værn for dit Folks Børn, staa frem; . . . og
paa samme Tid skal dit Folk undkomme, der den, som findes skreven i Bogen. Og mange af dem, som 
sover i Støvets Jord, skal opvaagne, somme til evigt Liv og somme til Skam, og til evig Afsky.” Dan. 
12:1,2.
Apostelen Paulus vidner: ”Anden Gang skal han uden Synd ses af dem, som forventer ham til 
Saliggjørelse.” Heb. 9: 28. Ved sit første Komme bar vor Frelser Verdens Synder i Gethsemane paa 
Golgatha. Ved sit andet Komme har han for evig skilt sig fra Synden og aabenbares som en mægtig og 
herlig Konge for at tage alle sine trofaste Børn til sig for evig. Matt. 15:31.
Om denne underfulde Begivenhed vidner vor Herre selv: ”Thi Menneskens Søn skal komme i sin Faders 
Herlighed med sine Engle; og da skal han betale hver efter sin Gjerning.” Matt. 16:27.
Da vor Frelser blev optagen fra de sørgende Disciple, blev to Engle sendte for at trøste dem. De sagde: ”J 
galilæiske Mænd, hvi staar J og ser op til Himmelen? Denne Jesus, som er optagen fra eder til Himlen, 
skal komme igjen saaledes, som J har set ham fare til Himmelen.” Ap. Gj. 1:11.
Den selvsamme Jesus, som havde undervist dem, som havde vandret med dem fra den ene Side til den 
anden i Jsrael, og som Johannes sagde, de havde beskuet, og deres Hænder følt paa, skal komme tilbage 
til Jorden igjen. Og til dem, som ønsker at vide, hvorledes han skal komme, siger Engelen, at han skal 
”komme igjen saaledes, som J har set ham fare til Himmelen.” Han opfor i legemlig Skikkelse, og de saa 
ham hele Tiden, indtil ”en Sky tog ham bort fra deres Øjne”. Saaledes vil han ogsaa komme igjen. 
Johannes siger om denne Begivenhed: ”Se, han kommer med Skyerne, og hvert Øje skal se ham.” Aab. 
1:7.
Da han for hen, var han synlig, indtil Herlighedens Sky tog ham bort fra deres opadvendte Øjne. Naar han
komme igjen, vil Skyen ses først; men som han nærmer sig Jorden, vil Verdens Forløsers herlige 
Personlighed blive synlig for alle Beskuere.
Forskjellige Opfatninger hersker med Hensyn til Læren om Herrens andet Komme. Nogle paastaar, at 
dette Komme ser, hver Gang et Menneske omvender sig. Andre tror, at Kristus kommer, naar et Guds 
Barn dør. Men vi læser, at ”ligesom Lynet udgaar fra Østen og skinner indtil Vesten, saa skal og 
Menneskens Søns Tilkommelse være”. Matt. 24:27.
En saadan Beskrivelse kan ikke anvendes paa en Kristens rolige Dødsøjeblik eller paa den Helligaands 
stille Virken i Omvendelsen. Naar vor Herre kommer i Himmelens Skyer, saa vil ingen spørge, om han 
virkelig er vor Frelser. Thi Lynet, som blinker i Skyen i Østen, kan ikke skjules for dem, som bor i 
Vesten. Herrens Aabenbarelse vil ses til Jordens yderste Ender. Og det er naturligt; thi han bringer med 
sig al den Herlighed som findes i Universet; thi ”Han kommer i sin Herlighed og Faderens og de hellige 
Engles”. Luk. 9:26.’Maa vi lære at se han til denne overmaade vigtige Begivenhed i glad Forventning og 
være iblandt dem, der skal ”sige paa den Dag: Se, dette er vor Gud, vi har haabet paa ham, og han skal 
frelse os; dette er Herren, vi har haabet paa ham, vi vil fryde og glæde os ved hans Frelse”: Es. 25:9.

Naar skal disse Ting Ske?
”Sig os, naar skal dette ske? og hvad Tegn skal der være paa din Tilkommelse og Verdens Ende?! Matt. 
24:3.
Under sit Samvær med sine Disciple havde vor Frelser undervist dem angaaende sit andet Komme til 
Verden. Men de havde ingen Jdé om, naar dette skulde finde Sted. De ventede, at han skulde oprette et 
timeligt Rige paa Jorden, og de forbandt sandsynligvis denne Begivenhed med hans andet Komme.
Da Jesus gik ud, bort fra Templet efter sit triumferende Jndtog i Jerusalem, henledede hans Disciple hans 
Opmærksomhed paa Templets Bygning og dets store Skjønhed. Dette Tempel var den jødiske Nations 
Stolthed, og de formodede, at det vilde bestaa for altid. Det var en underfuld Bygning, og dets Opførelse 
havde kostet Tusinder af Menneskers Arbejde i et Tidsrum af ca. 40 Aar. Josefus siger i sin Beskrivelse af
det, at nogle af dets Stene var 38 Fod lange, 18 fod brede og 12 Fod høje.
Hvor forundrede maa ikke Disciplene være bleven, da Jesus vendte sig til dem og med et Suk sagde: ”Ser 
J ikke alt dette? Sandelig siger jeg eder: Her skal ikke lades Sten paa Sten, som jo skal nedbrydes.” Matt. 
24:2.



Alle de Traditioner, Disciplene havde sat deres Tillid til, tilligemed deres egne Meninger og Opfatninger 
synes at vakle under dem. De erindrede den Undervisning deres Herre havde givet dem med Hensyn til 
hans andet Komme, Verdens Ende og Oprettelsen af hans Rige; og nu forbausede ham den ved at sige, at 
Jerusalem og Templet skulde blive fuldstændig ødelagte. Hvad kunde han mene? Havde de misforstaaet 
ham?
Tause vandrede de ved hans Side, indtil de kom til Oljebjerget. Da han havde sat sig ned gik de til ham og
gjorde ham spørgsmaal, hvis Svar for altid vilde afgjøre Sagen: ”Sig os, naar skal dette skje? Og hvad 
Tegn skal der være paa din Tilkommelse og Verdens Ende?” Matt. 94:3
Var deres Spørgsmaal upassende? Jrettesatte vor Frelser dem for deres usømmelige Nysgjerrighed? – 
Nej! Han vidste, at deres Bevæggrund var oprigtig, og han begyndte strax at undervise dem meget nøje 
med Hensyn til de Begivenheder, som de hentydede til i deres Spørgsmaal.
Vor Frelser var altid rede til at give en udførlig og ligefrem Oplysning og Forklaring til alle, som ønskede
at forstaa de Sandheder, han lærte. Det er sandt, han talte ofte i Lignelser, og mange af disse blev ikke 
engang forstaaede af hans Tilhørere; men alle, som var interesserede nok til at bede om en nærmere 
Forklaring, blev altid imødekomne af vor Frelser. Og saaledes ogsaa i dette Tilfælde; han var strax rede 
og gav dem den Profeti, som findes i Matt. 24 – en Profeti med Hensyn til de Begivenheder, som skulde 
finde Sted paa Jorden.
J den Undervisning, som nu fulgte, gav han et udførligt og meget indgaaende Svar paa deres Spørgsmaal. 
Og dette blev ikke givet alene for Disciplenes Bedste. Det blev givet til Disciplene, paa det de kunde give 
det til dem, som i de tilkommende Tider skulde tro paa Frelseren, indtil han kommer og tager sine Børn 
hjem til sig. Svare angaar vor Tid, og det saa meget mere som vi nu nærmer os Afslutningen af alle de 
Begivenheder, der omtales i dette Kapitel.
Mange mener, at Herrens andet Komme er et Emne som vi ikke bør befatte os med; at al Kundskab om 
denne store Begivenhed er en Hemmelighed, som den Almægtige alene kjender til; at vor Herre vil 
komme som en Tyv om Natten; at han kan komme om et Aar, eller at der endnu vil hengaa Tusinder af 
Aar, før denne Begivenhed finder Stred. Dersom dette er Tilfældet, hvorfor gjorde vor Frelser da saadan 
Flid med at besvare deres Spørgsmaal? Hvorfor omtalte han visse, bestemte Tegn, der skulde vise, naar 
denne Begivenhed er nær, ja ”nær for Døren”?
Dersom vi ikke kan vide noget med Hensyn til denne vigtige Begivenhed, der har en saa stor Betydning 
for os, saa tvinges vi til at antage en af følgende to Slutninger: Enten paatog vor Frelser sig at give sine 
Disciple en Forklaring, som han hellere burde have ladet være, eller han kom saa fuldstændigt til kort i sit
Forsøg paa at forklare Sagen, at det ikke kan forstaas. Vi kan naturligvis ikke antage nogen af disse 
Slutninger og er derfor tvunge til at tro, at vor Frelser betragter dette Spørgsmaal som et meget vigtigt 
Emne, og han ønsker, at vi skal forstaa det.
Herren har givet os en meget nøje og omstændelig Beskrivelse af de Begivenheder, der skal finde Sted 
paa Jorden, og han har ogsaa givet os bestemte Tegn, hvorved vi kan vide, naar hans Komme ”er nær for 
Døren” Og omendskjønt vi ikke kan vide Dagen eller Timen saa har han dog givet os en saa nøje 
Oplysning derom, at vi kan se ”Dagen nærme sig” og blive beredte til at møde vor Herre med Glæde og 
ikke med Sorg, naar han aabenbares.
Vor Herre vidste, at Sandheden vedrørende hans andet Komme vilde blive misforstaaet. Det er det blandt 
alle de bibelske Emner, som Sjælefjenden mest søger at holde i Verden i Mørke om; thi hans Dom lyder i 
enhver Forjættelse om Herrens Komme.
Men frem for alt, der er intet Emne, som er mere egne til at vinde Menneskenes Hjerter til Gud og 
omvende Sjæle til Kristus end Forkyndelsen af den bibelske Sandhed, at Herrens komme er nær. Og 
Djævelen vil naturligvis gjøre alt i sin Magt for at kaste Menneskene Blaar i Øjnene med Hensyn til 
denne Sandhed og bortlede deres Opmærksomed fra de Begivenheder, som bebuder hans komme.
Kristus vidste, at mange Vildfarelser vilde gjøre sig gjældende angaaende dette herlige Emne, og han 
indleder derfor sin Undervisning med følgende Advarsel: ”Ser til, at ingen forfører eder.” Matt. 24:4. Og 
lad os i vort Studium af dette Emne forvisse os selv om, at vore Hjerter er aabne til at modtage den 
Undervisning, Herren har for os, og at vi ikke er forblindede af forudfattede Jdéer eller Teorier.
Disciplene gjorde uden Tvivl to Spørgsmaal: 1) Naar skal Jerusalems og Templets Ødelæggelse finde 
sted, og 2) Hvad Tegn skal der være paa din Tilkommelse og Verdens Ende? Vor Frelsers Svar i Matt. 24 
kan deles i tre Dele:



1. Fra det fjerde til det fjortende Vers bringes vi hurtig ned ad Tidens Strøm, og en kort historisk Oversigt
gives af Apostlenes Dage indtil Verdens Ende.
2. Fra det femtende til det otte og tyvende Vers gaaes den samme Grund over igjen fra Jerusalems 
Forstyrrelse, og den sande Menighed i Forbindelse med Verdens Historie igjennem denne Tid gjøres til 
Gjenstand for Betragtning.
3. J Resten af Kapitlet dvæles ved de synlige Tegn, som skulde bebude hans Komme til Jorden.

Jerusalems Forstyrrelse.
”Der skal ikke lades Sten paa Steen, som jo skal nedbrydes.” Matt. 24:2.
J Matt. 24 omtaler vor Frelser en Række Begivenheder, som skulde finde Sted fra Apostlenes dage til 
Tidens Ende. For den, der gransker Guds Ord, er disse begivenheder Mærkepæle, der viser ham, hvor han
befinder sig i Verdens Historie. Vi bør derfor nøje betragte dem.
Den første Begivenhed, vor Frelser forudsiger, er Jerusalems og Tempelets Ødelæggelse. For at hans 
Efterfølgere kunde blive beredte til at møde denne frygtelige Katastrofe, giver han dem følgende 
Advarsel:
”Naar J da ser Ødelæggelsens Vederstyggelighed, om hvilken Profeten Daniel har talet [Dan. 9:26,27], at 
staa paa det hellige Sted (hvo det læser, give Agt derpaa!), da fly paa Bjergene, hvor, som er i Judæa; og 
hvo, som er paa Taget, stige ikke ned, at hente noget af sit Hus; og hvo, som er paa Ageren, vende ikke 
tilbage at hente sine klæder.” Matt. 24: 15-18.
De. Adam Clarke siger: ”Denne ”Ødelæggelsens Vederstyggelighed”, som St. Lukas omtaler, er de 
romerske Hære, og denne ”Vederstyggelighed”, som staar ”paa det hellige Sted”, er de Romerske Hære, 
som belejrer Jerusalem. Dette er, siger vor Frelser, hvad Profeten Daniel har talet om i det niende og 
ellevte Kapitel af sin Profeti; maa derfor enhver, som læser disse Profetier, forstaa dem.”
Lukas' Beretning om den samme Begivenhed lyder saaledes: "Men naar J ser Jerusalem rundt omkring 
belejret af Krigshære, da mærker, at dens Ødelæggelse er kommen nær. De som da er i Judæa, fly til 
Bjergene; og de, som er midt i Staten, vige derudfra, og de, som er paa Landet, komme ikke ind i den. 
Luk. 21: 20,21.
Dette Skriftsted viser udenfor al Tvivl, at "Ødelæggelsens Vederstyggelighed" var Fjendens Hære, som 
skulde omringe Staden, belejre den og tilsidst fuldstændig ødelægge den.
Historieskriveren Josefus siger: "Romerne bragte deres Faner ind i Templet og opstillede dem i Nærheden
af den østre Port og ofrede til dem." - "Wars," 6te Bog, 6te Kap. Jngen større "Vederstyggelighed" end 
dette kunde "staa paa det hellige Sted", og dette tilligemed den fuldstændige Ødelæggelse, som overgik 
Jerusalem, stempler de romerske Hære som den "Ødelæggelsens Vederstyggelighed", som Profeten 
Daniel talte om, og hvortil vor Frelser henviste.
Jesus sagde: "De, som er i Judæa, fly til Bjergene." Men hvorledes kunde de Kristne fly, efter at Staten 
var omringet af Krigshære? Ved første Øjekast kunde dette synes urimeligt, men Herre gjør ingen 
Fejltagelser.
Dr. Adam Clarke siger: "J Neros tolvte Aar kom Cestius Gallus, Syriens Landshøvding, imod Jerusalem 
med en stærk Hær." Josefus siger om ham: "Han kunde have angrebet og taget Staden og derved bragt 
Krigen til en Ende; men uden nogen gyldig Grund og tværtimod, hvad alle havde ventet, hævede han 
Belejringen og drog bort." - "Wars," 5te Bog, 12te Kap.
Historie Skriverne Eusebius og Epifanius beretter, at Øjeblikkelig efter at Cestius Gallus' Hære var 
dragne bort, og medens Vespasian nærmede sig med sin Hær, forlod alle, som troede paa Kristus, 
Jerusalem og flyede til Pella og andre Steder paa den anden Side af Jorden.
Dr. Adam Clarcke siger: "Det er meget mærkeligt, at ikke en eneste Kristen omkom ved Jerusalems 
Ødelæggelse, skjønt der var mange der, da Cestius Gallus omkringede den."
Vor Frelser siger videre: "Hvo, som er paa Taget stige ikke ned, at hente noget af sit Hus; og hvo, som er 
paa Ageren, vende ikke tilbage at hente sine Klæder." Matt. 24: 17,18. Ligesom med Lot, da han forlod 
Sodoma, skulde deres Flugt ske i en Hast, ellers vilde det blive for sent, og de vilde blive ramte af den 
Ødelæggelse, som kom over den dømte stad.
Dr. Adam Clarke siger: "J de af Mure omgivne østerlandske Stæder dannede deres fladtagede Huse i 
Almindelighed Terasser fra den ene Ende af Staden til den anden, hvilke Terasser ophørte ved Portene." 
Det var almindeligt at spadsere og sove paa disse Hustage. Da Tiden kom for deres Flugt, var det saa 
nødvendigt at skynde sig, at dersom nogen var paa Taget eller paa Ageren, maatte de ikke give sig Tid til 



at hente noget i deres Huse, men øjeblikkelig fly til et sikkert Sted.
"Men beder, at eders Flugt skal ikke ske om Vinteren, ej heller paa Sabbaten." Matt. 24: 20. Denne 
Formaning blev given 40 aar, før de romerske Hære oversvømmede Judæa. J Betragtning af den 
kommende Ødelæggelse skulde Kristi Efterfølgere bede inderligt om to Naadesbevisninger:
1. At de ikke skulde blive nødte til at fly om Vinteren; thi denne umilde Aarstid vilde foraarsage de 
flygtende mange Besværligheder og Lidelser.
2. At Gud vilde saaledes styre Begivenhedernes Gang, at de ikke skulde blive nødte til at fly paa 
Sabbaten. J 40 Aar skulde denne Bøn opsendes til Gud. Dette viser den Agtelse, Kristus havde for 
Sabbaten. J dette finder vi en passende Jrettesættelse for den Ringeagt, som nu vises denne Anordning - 
en Anordning, som blev til ved Skabelsen, og som blev indstiftet til en Jhukommelse om denne 
Begivenhed.
Strax efter de Kristne Flugt marcherede Bespasians Hær under Anførsel af Titus ind i Judæa og belejrede 
Jerusalem, indtil Staden blev ødelagt og Templet opbrændt med Jld.
Forfærdelig Nød og Elendighed kom over Jøderne som en Følge af den lange Belejring. Moses 
forudsagde dette ca. 1500 Aar forud. Han siger:
"Herren skal føre et Folk op over dig langt fra, fra Jordens Ende som ørnen i Flugt, et Folk, hvis 
Tungemaal du ikke forstaar." "Og det skal ængste dig inden alle dine Porte, indtil dine høje og befærde 
Mure falder ned, som du forlader sig paa i hele dit Land; ja, det skal ængste dig inden alle dine Porte i det 
ganske Land, som Herren din Gud har givet dig. Og du skal æde dit Livs Frugt, Kjødet af dine Sønner og 
Døtre, som Herren din Gud har givet dig, i Belejring og i Trang, hvormed din Fjende skal trænge dig." 5 
Mos. 28:49, 52,53.
Romernes Fanemærke var en ørn, og de talte det latinke Sprog, som Jøderne ikke forstod; og saaledes 
blev den første Del af oven citerede Profeti bogstavelig opfyldt. Til Krigens mange Rædsler kom ogsaa 
Hungersnød. Josefus siger, at det hænde, at Mødre rev Føden fra deres Børn, og mange Huse var fyldte 
med Kvinder og Børn, som var døde af Hunger. Menneskekjød blev undertiden spist, og den samme 
Forfatter siger, at en adelig Dame dræbte, stægte og spiste sin egen Søn og opfyldte saaledes den sidste 
Del af Moses' Profeti.
Kristus havde sagt: "Derfor skal de Dage komme over dig, da dine Fjender skal kaste en Vold op omkring
dig og belejre dig rundt omkring o trænge dig allevegne." "Og de skal falde for Sværdets Eg, og føres 
fangne til alle Hedningerne; og Jerusalem skal nedtrædes af Hedningene, indtil Hedningernes Tider 
fuldkommes." Luk. 19: 43; 21:24.
Belejringen varede i flere Maaneder; og da Staden endelig blev indtagen, blev dens Jndbyggere uden 
Hensyn til alder eller Kjøn slagtede paa den grusomste Maade. Josefus beretter, at 1,100,000 omkom ved 
denne Lejlighed, og at 97,000 blev bortførte som Fanger. Hvor nøjagtig gik ikke vor Frelsers Profeti i 
Luk. 21:24 i Opfyldelse!
Vi læser ogsaa, at "Jerusalem skal nedtrædes af hedningerne, indtil Hedningernes Tider fuldkommes." 
Luk. 21:24. Jerusalem har aldrig siden været i Jødernes Besiddelse, og det vil ifølge vor Frelsers 
Forudsigelse heller aldrig ske; thi naar "Hedningernes Tider fuldkommes", vil Naadens Tid og 
Evangeliets Tidsalder være endt.
Den af Jesus forudsagte Ødelæggelse af Jerusalem og det Tegn, han gav dem, saa de kunde vide, naar de 
skulde fly for at redde sig i Forstyrrelsen, samt hvad der paalagdes dem at gjøre i Betragtning heraf - alt 
dette har sit Sidestykke i de sidste Dage, naar hele Verdens Ødelæggelse er nær.

Den store Trængsel
"Thi da skal være saa stor en Trængsel, som ikke har været fra Verdens Begyndelse hidindtil, som ikke 
heller skal blive. Og dersom disse Dage ikke blev forkortede, da blev intet Menneske frelst; men for de 
udvalgtes Skyld skal disse dage forkortes." Matt. 24:21,22.
Efter at have omtalt Jerusalems Undergang forudsiger Jesus en forfærdelig Trængsel, som de udvalgte 
skulde gjennemgaa. De udvalgte er Kristi tro Efterfølgere. For deres Skyld skulde Trængselsens Dage 
forkortes; thi dersom de ikke blev forkortede, vilde alle de udvalgte blive ødelagte.
Dette kan ikke sigte til Jerusalems Ødelæggelse; thi ingen af de udvalgte var i den, da den gik tilgrunde. 
Alle Kristi Efterfølgere havde forladt Straden og søgt Tilflugt "paa Bjergene", som vor Frelser havde 
formanet dem at gjøre. 16de Vers. Jøderne havde helt forkastet Kristus og var selvfølgelig ikke længere 
Guds udvalgte.



At denne Profeti ikke er anvendelig paa Jerusalems og Juæas, kan man se deraf, at denne Trængsel skulde
blive mere forfærdelig end nogen, man nogensinde havde erfaret "fra Verdens Begyndelse", og at intet 
saadant nogensinde skulde ske. Ligesaa frygtelige Ulykker var komne over Stæder og Lande før 
Jerusalems Undergang, andre ligesaa frygtelige har fundet Sted siden, og Profetien omtaler endnu større 
fremtidige Ødelæggelser.
Denne "store Trængsel" kan derfor alene sigte til en Periode af frygtelige Forfølgelser, som Guds 
Menighed skulde være udsat for.
J Dan. 7:21 finder vi en Magt omtalt, som "førte Krig imod de hellige og fik Overhaand over dem". J det 
25de Vers siger Profeten, at denne samme Magt skulde "undertrykke den Højestes hellige", og at "de 
skulde gives i hans Haand indtil en Tid og Tider og en halv tid".
En tid 360 dage
Tider 720 dage
En halv tid 180 dage
  1260
J Dan. 4:16,25 omtales Aar som "Tider". Josefus beretter, at de "syv Tider", som omskrives over 
Nebukadnezar, da han blev udstødt fra Menneskene, var syv Aar. Et jødisk Aar udgjorde 360 dage. Den 
Tidsperiode, som omtales i Dan. 7:25, udgjør derfor, naar det hele lægges sammen, 1260 Dage.
Alle Bibeltolkere er enige om, at disse "Dage" fremstiller profetisk Tid - en Dag for et Aar. Ez. 4:6. Disse
Dage udgjør derfor et Tidsrum af 1260 Aar, hvori Guds sande Menighed skulde gives i en forfølgende 
Magts Haand.
Apostel-Profeten Johannes siger, idet han taler om en Drage og en Slange: "Og der Dragen saa, at den var
styrtet til Jorden, forfulgte den Kvinden, som havde født Drengebarnet. og den store Ørns tvende Vinger 
blev Kvinden given, at hun skulde fly til Ørken, til sit Sted, der hvor hun næres en Tid og Tider og en 
halv Tid, borte fra Slangen." Aab. 12:13,14.
"Og Kvinden flyede i ørken, hvor hun har et Sted beredt af Gud, at de der skulde ernære hende tusinde to 
hundrede og sexti Dage." 6te Vers. Man vil se, at i alle disse Anførsler, finder vi den samme Tid angivet. 
Baade Daniel Og Johannes giver saaledes den samme Tidslængde for denne Forfølgelse, nemlig 1260 
Aar.
Den Omsorg, som "Kvinden" i Ørknen var Gjenstand for, fremstiller den omsorg, Gud har for sin 
Menighed, selv om den er forfulgt og traadt under Fødder af denne grusomme Magt.
Der har blot været én forfølgende magt siden Kristi Dage, som har opfyldt alle Profetiens Enkeltheder. J 
538 ef. Kr. blev den katolske Kirke en forfølgende Magt. Biskoppen eller Paven i Rom blev da gjort til 
uindskrænket Hoved for alle Menigheder og givet Magt til at straffe Kjættere.
Da indtraadte, hvad man med Rette kan kalde "den mørke Tidsalder". Den romersk-katolske Kirke var et 
Vrængbillede af Jesu Kristi sande Menighed, dens Religion en Blanding af Kristendom og Hedenskab. 
De sande kristne, som ikke vilde antage den falske Religion, blev brændemærkede som Kjættere og 
overgivne til Bødlerne.
Paulus' Beskrivelse af Fortidens Forfølgelser passer godt paa den pavelige Forfølgelse, blot at den i alle 
Henseender var meget værre. han siger om dem, som var udsatte for disse Forfølgelser, at de "prøvede 
Bespottelser og Hudstrygelser, tilmed Lænker og Fængsel; de blev stenede, gjennemsagede, fristede, 
henrettede med Sværd, gik omkring i Faare- og Gjedeskin, lidende Mangel, betrængte, mishandlede." 
Heb. 11:36,37.
Denne Magt skulde "Undertrykke den Højeste hellige". Gjorde den det? - Scott siger i sin Kirkehistorie: 
"Jngen Beregning slaar til, fuskulde man begynde at beregne deres Tal, som paa forskjellige Maader er 
blevne dræbte, paa Grund af deres Fastholden ved Evangeliet og deres Modstand mod den romerske 
Kirkes Fordærvelse! En Million stakkels Valdensere omkom i Frankrige; ni hundrede Tusinde orthdoxe 
Kristne blev ihjelslagne i mindre end tredive Aar, efter at Jesuiterordenen var bleven indstiftet.
"Hertugen af Alba skrød af at have dræbt i Nederlandende sex og tredive Tusinde i Løbet af tredive Aar 
ved Bøddelens Haand. Jnkvisitionen ombragte ved forskjellige Pinsler et Hundrede og femti Tusinde i 
mindre en tredive Aar. Disse er nogle faa Exempler, og kun nogle af dem, som Historien omtaler. Men 
det virkelige Tal vil aldrig blive kjendt, før Jorden skal aabenbare det udgydte Blod og ikke længere 
skjule sine ihjelslagne."
Det hedenske Rom ombragte over tre Millioner Kristne i de første frem Aarhundreder efter Kristus. Det 
katolske Rom, som bekjendte sig til at tro paa Kristus, men var hedensk i sin Fremfærd, ombragte omtrent



femti Millioner Kristne i de 1260 Aar, som fulgte. Naar en falsk saakaldt kristelig Kirke kommer i 
Besiddelse af verdslig Magt, saa bliver den grusommere i sine Forfølgelser end den værste hedenske 
Magt.
Som allerede nævnt, blev det pavelige Rom en forfølgende Magt Aar 538 ef. Kr. Det skulde bestaa i 1260
Aar. dersom de Data, som angives af Daniel og Johannes, er rigtige, saa maa vi vente, at noget særegent 
skulde vederfares Pavedømmet ved Enden af denne periode.
Jdet Johannes taler om denne Magt, siger han, at han saa den "saaret til Døden". Aab. 13:3. Historien 
beretter, at i 1798 indtog den franske General Berthier Rom, tog Paven fangen og førte ham til Valencia i 
Frankrige, hvor han døde det følgende Aar. Saaledes er vi, hvor bogstaveligt Guds Ord blev opfyldt.
Kristus siger: "For de udvalgtes Skyld skal disse Dage [de 1260 Aar af pavelig Forfølgelse] forkortes." 
Matt. 24:22. Den romersk-tatolske Forfølgelse endte omtrent ved Aar 1773, fem og tyve Aar før 
pavedømmets Magt blev fuldstændig brudt. J dette Aar blev Jesuiterordnen ophævet af pave Clement 
XIV. Den Magt, som paven havde udøvet i Aarhundreder, begyndte at tabe sin Fortryllelse, da 
Reformationen gav Bibelen og Evangeliet til Folket. Ved den Jndflydelse, som Luthers og andre 
Reformatorers Prædikenter og Skrifter udøvede, tog Konger og Fyrster og Mænd med Jndflydelse og 
Magt Standpunkt for Bibelen. Uvidenhed, Overtro og Grusomhed maatte fly for Guds Ords klare Lys, og 
Jnkvisitionen, Jesuiternes fornemste Redskab, maatte følge samme Vej.
Men vi kan ikke forlade Pavedømmet uden at henlede Læserens Opmærksomhed paa et andet profetisk 
Udsagn om denne Magt. Johannes siger: ”Og dets dødelige Saar blev lægt.” Aab. 13:3. Napoleon ønskede
at blive kronet til Kejser af Frankrige, og dette maatte gjøres af Paven. En ny Pave blev derfor valgt den 
14de Marts 1800, og saaledes blev Pavedømmet gjenoprettet, men uden sin tidlige Magt.
J det hundrede Aar, som er forløbne siden den Tid, har Katolicismen arbejdet og ventet, smedet Rænker 
og lagt Planer, indtil den er bleven en vigtig Faktor i Mange af Verdens Riger, og dens Hensigt er at gribe
Regjeringens Tøjler og atter herske over Nationerne. Den romerske Kirkes Politik forandrer sig aldrig; 
den venter kun, indtil dens Greb er kraftigt nok, og da vil den gjenindføre saa vidt som muligt forgangne 
Aarhundreders grusomme Fremgangsmaade.
Men Ordren er udgaaet, at naar denne Magt tilsyneladende nar naaet sit Maal, da skal ”Retten sættes, og 
man skal fratage ham hans Magt, som at ødelægge og tilintetgjøre den indtil Enden. Men Riget og 
Herredømmet og Rigernes Magt under al Himmelen skal gives til et Folk af den Højestes hellige; hans 
Rige er et evigt Rige, og alle Herredømmer skal tjene og lyde ham.” Dan. 7:26,27.

Bibelen, Dens bevarelse og dens Fjender.
"Herrens Ord bliver evindelig” 1 Pet. 1:23.
Det behagede Gud i sin Visdom at give Menneskeheden en skreven Historie om Verden, den 
menneskelige Slægts Oprindelse Syndens Opkomst og den Plan til Frelse, som er lagt ved Jesus Kristus, 
hans Søn. Den bog, som indeholder disse Ting, kaldes ”Bibelen” af den Grund, at det er en Bog, som er 
sammensat af andre Bøger. Dette er visselig sandt med Hensyn til den hellige Skrift.
Denne Bog er skreven af forskjellige Personer i Løbet af flere Aarhundreder, Men den er én Bog; thi dens
Forfattere var alle inspirerede af den samme Aand. ”Aldrig er nogen Profeti fremført af menneskelig 
Vilje, men de hellige Guds Mænd talede, drevne af den Helligaand. 2 Pet. 1:21.
Bibelen kaldes Guds Ord, fordi deri aabenbarer Skaberen sig for Menneskene. Den fortæller os om alle 
Tings Tilblivelse og om Guds Hensigt med at skabe Jorden og give den til Menneskene. Den fortæller os 
tillige om Syndens Oprindelse og de forfærdelige Følger af samme og om den herlige Frelse, som Gud 
har tilvejebragt ved at skjænke os sin enbaarne Søn vor Herre Jesus Kristus.
Bibelen kaldes ogsaa Guds Ord, fordi i den taler Gud til Menneskene. At have Adgang til Guds Ord og 
saaledes kunne lære direkte fra ham, hvad Guds Fordringer er, er den første Velsignelse, som kan 
vederfares et Menneske.
Det var ikke Guds Hensigt, at nogen Gang skulle opstaa nogen Myndighed, som skulde stille sig mellem 
ham og endog den ringeste af hans Børn, Og dog har ildesindede og ærgjerrige Mænd fra Tid til anden 
forsøgt at holde Bibelen borte fra Menneskene, ja og at udrydde den.
Siden vi har nævnt den katolske Kirkes Fjendskab mod Bibelen, synes det at være paa sin Plads at anføre 
nogle af de mere vigtige Fakta vedrørende ”Bøgernes Bog”, dens Fjender, og hvorledes den ikke alene 
var bleven bevaret for Verden, men given i Menigmands Hænder.



J fordums Dage var der ingen Trykkepresser, og Bibelen maatte kopieres med Pen og Blæk. Dette gjorde 
at den blev meget kostbar og vanskelig at erholde. J Begyndelsen var det gamle Testamente skrevet paa 
Hebraisk og det nye paa Græsk. Men da Evangeliet udbredtes uden for de Grænser og Lande, hvor disse 
Sprog taltes, blev Oversættelser nødvendige; thi ellers kunde ingen uden lærde Mænd læse Guds Ord. 
Mangelen paa saadanne Oversættelser tilligemed den Modstand, den romersk-katolske Kirke gjorde mod,
at Bibelen skulde læses af Menigmand, forhindrede en almindelig Kundskab i Skrifterne. Af denne Grund
har den katolske Kirke altid, saa vidt det var den muligt, holdt Bibelen borte fra Folket.
Den katolske Kirke var grundet paa et mægtigt og stolt Præsteskabs Ærgjerrighed – et Præsteskab, som 
havde tilranet sig Myndighed i Kristi menighed. De vidste, at deres Fremgangsmaade stod i Strid med 
Kristi og Bibelens Eksempel og Lærdomme. Hvis Masserne besat Kundskab i Bibelen, saa vilde de vide, 
at deres Paastande var falske og deres Lære vildfarende. Deres Kirkes Fremgang beroede derfor paa, at 
Bibelen holdtes borte fra Folket.
Derpaa fulgte den mørke Tidsalder i hvilken kun saadanne Dele af den hellige Skrift, som Præsterne fandt
for godt, blev læste for Folket Men Gud forebyggede, at denne ugudelige Kirke ødelagde hans skrevne 
Ord, og Exemplarer af Bibelen blev opbevarede paa mange Steder.
Tilsidst kom den Tid, da Lyset fra Guds Ord atter skulde skinne ud i Verden. Fromme nidkjære og 
oplyste Mænd, som havde Adgang til Biblen, saa det romerske Systems Vildfarelser og Onder og satte sig
til Forsvar for Guds Ord og Jesu Kristi uforfalskede Religion. Da de selv var bleven velsignede ved 
Læsningen af Guds Ord, oversatte de det i Menigmands Sprog, saa han kunde faa det. Derved paadrog de 
sig den katolske Kirkes Vrede, og mange Martyrer hengav deres Liv for Sandheden.
John Wielif har Æren af at være den første, som oversatte Bibelen paa Engelsk. Wiclif var en Munk og 
var bleven opdraget ved Universitet i Oxford. Han antog Guds Ords Sandheder og fremholdt dem 
uforfærdet og saarede saaledes en Sæd, som siden efter sprang op blandt mange Nationer og bar Frugt i 
Overflødighed. Da han blev forbudt at prædike i Oxford, trak han sig tilbage til sin Kirke i Lutterworth, 
og dette gav ham mere Tid til det Arbeide, han havde paabegyndt, nemlig at oversætte Bibelen paa 
Engelsk. Hermed holdt han paa i næsten femten Aar og fuldførte sin Oversættelse i 1380, over et halv 
Aarhundrede før Martin Luthers, den store tyske Reformators Fødsel.
Dele af Bibelen var dog bleven oversatte før Wielifs Arbejde saa Lyset. Bede havde oversat Johannes’ 
Evangelium. Lærde Mænd ved Kong Alfreds Hof oversatte de fire Evnagelier. Elfrik havde oversat Dele 
af det gamle Testamente, en angol-normansk Præst havde forsøgt sig paa Evangelierne og Apostlernes 
Gjerninger. Richard Rolle havde fremlagt en Oversættelse af Salmerne, Evangelierne og Epistlerne; ”men
disse sjældne Værker,” bemærker D’Aubigue, ”laa skjulte som teologiske Serværdigheder i Klosterens 
Bogsamlinger”.
Medens Præsteskabet holdt for, at Bibelens Læsning var skadelig for Lægfolket, kunde de dog ikke 
forhindre at Wiclifs Oversættelse blev læst.
”Den Maade, hvorpaa dette Arbejde blev modtaget,” skriver Reformationshistorikeren J. Merle 
D’Aubigne, ”overgik langt Wiclifs Forventninger. Den hellige Skrift øvede en Jndflydelse til nyt Liv over
Menneskenes Hjerter, Sindene blev oplyste, og Sjæle blev omvendte. De ”ringe Præster” havde formanet 
blot lidt med deres Røst sammenlignet med denne. Det var noget nyt, som var indkommet i Verden.”
Men skjønt mange modtog Wielifs Arbejde grundigt, satte dog det lavere Præsteskab sig imod 
reformationen ”med Klagemaal og Forbandelser”. ”John Wielif har,” sagde Munkene, ”ved at oversætte 
Evangeliet paa Engelsk gjort det bedre antageligt og mere forstaaeligt for Menigmand, ja selv for kvinder,
end det før havde været for oplyste gejstlige. . . . Evangeliets Perle kastes ud og trædes under Fødder af 
Svin.” ”Det er Kjætteri,” skreg Munkene, ”at tale om de hellige Skrifter paa Engelsk”.
Omendskjønt meget godt blev udrettet ved Wieclifs Arbejde var Verden dog ikke endnu moden for et 
almindeligt Angreb paa den romersk-katolske Kirkes Vildfarelser. Det faldt i Martin Luthers Lod noget 
over et aarhundrede senere at sætte ikke alene Tyskland, men hele Verden i Bevægelse ved Forkyndelsen 
af Evangeliet og ved Bibelens Oversættelse i det tyske Sprog, der taltes af saa mange Mennesker.
Der var dog ikke før Aar 1440, 60 Aar efter Fuldførelsen af Wiclifs Oversættelse, af Trykkerikunsten 
blev opfunden af Gutenberg i Mainz. Uden Trykkepressen kunde Wielifs engelske Oversættelse kun naa 
til de mere velstaaende blandt Befolkningen. Men omtrent et og et halvt Aarhundrede senere, i 1525, gav 
William Tyndale ved Trykkerikunstens Hjælp det engelske Folk det nye Testamente i deres eget Sprog og
til en Pris saa lav, at selv de fattige kunde, om de ønskede, skaffe sig et Exemplar.



De pavelige Præster tillod dog ikke, at Bibelen blev udbredt, uden bitter Modstand. Tyndales engelske 
nye Testamente blev trykt i Tyskland og blev sendt til England i Kasser med Handelsvarer, i Kornsække 
og paa forskjellige Maader.
Den første Udgave af Tyndales Testamente kom fra Pressen ved Slutningen af 1525. Den 11te Februar 
1526 fandt den uforglemmelige Bibelbrænding Sted paa Pladsen ved St. Pauls Cross i London, som vises 
paa Billedet Side 119.
En Prædiken blev holdt i Kirken af Fisher, Biskop af Rochester. Blandt de tilstedeværende var Kardinal 
Wolsey, paa hvis Opfordring Opbrændingen fandt Sted. Da Prædikenen var tilende, blev Kurver fyldte 
med Bibler, opkjøbte og tagne fra Folkets Huse, bragte ud, og ”Kjættere”, enhver med et Risknippe 
bundet til sin Ryg, blev tvungne til at marchere tre Gange rundt en Jld, som var antændt for anledningen, 
og kaste Bøgerne i Jlden.
Virkningen af denne Bibelbrænding var ikke, hvad Præsterne havde ventet. Historieskriveren Burnet 
siger: ”Denne Opbrænding frembragte en hadsk Følelse; Folket kom til den Slutning, at deres Kirke og 
disse Bøger lærte helt forskjellige Ting, hvorved deres Lyst til at læse det nye Testamente blev forøget.”
Det er betydningsfuldt, at paa det selvsamme Sted hvor denne Brænding foregik, staar nu ”Det Religiøse 
Traktatseskabs” Bygning, fra hvilken Bibelen nu sendes ud til næsten ethvert Land i Verden og i næsten 
ethvert Sprog.
Men Bibelens Fjender hørte dog ikke op med at ødelægge Exemplarer af Bibelen. Thi Aar efter 
Tildragelsen ved St. Paulus Cross blev Tyndale kvalt, hvorefter hans Legeme blev brændt. Og dog kunde 
ikke selv Frygten for Døden afholde Mænd, nej ikke engang Kvinder, fra at læse Bibelen. Kun fire Aar 
efter Tyndales Martyrdom fandt det Optrin Sted, der fremstilles paa Billedet. Jld og Sværd formaar ikke 
at udrydde Guds Ords Sandhed. Forfølgelsen hjalp blot til at fremskynde Evangeliet. Guds Ord kunde 
ikke længer holdes borte fra Folket, thi paa alle Kanter opstod der Mænd og Kvinder, i hvis Hjerte 
Evangeliet var som en Jld, der lurede op, og som ubekymrede om følgerne uforfærdet fremholdt 
Sandheden.
Denne Kamp paagik ikke alene i England og Tyskland, men ogsaa i Frankrige, Jtalien og Schweiz. Fra 
1476 til 1686 blev valdenserne i Piedmonts Dale Gang paa Gang belejrede i deres Tilhold i Bjergene af 
de pavelige Tropper, fordi de holdt fast ved Bibelen og forkastede den romerske Kirkes iøjnefaldende 
Vildfarelser.
De valdensiske Kolonier i Provinserne Calabria og Aaaualia og i Pedmonts Dale og de franske Alper 
udholdt 33 forskjellige Forfølgelsesperioder og blev omsider udryddede. Af 25,000 Mennesker omkom 
alle med Undtagelse af 3000 engen ved Sværet eller i italienske Fængsler.
De faa, der blev tilovers i den forfærdelige Jldprøve, drog ved Vintertid over Alperne til Schweiz, men 
mange omkom af Kilde og hunger og blev liggende igjen i Bjergpassene. De faa, der havde undgaaet 
Sværet, Fængslet og Alpernes Sne, fandt nu et gjæstevenligt Sted paaa Jndsøen Genserens Bredder.
Evangeliets Lys skinnede ikke længere fra Alperens Vagttaarn. Dets Bevogtere var i Landflygtighed; men
de svigtede i det, som var dem betroet.
Tre Aar efter foretog de under Anførsel af Soladaterpræsten Henri Arnaud med 800 væbnede Mænd den 
”herlige Tilbagevenden”, i Sammenligning med hvilken Xenofens ti Tusinders Tilbagegang blot var en 
Fornøjelsestur. Formindsket i Antal blev blot 400 Mænd forskansede de sig Vinteren over i La Balsaglia-
Bjergene, af en Styrke paa 22,000 fik de her som ved et Mirakel deres Fæde af det Korn, som den tidlige 
Sne havde tildækket paa Marken. Efter en heltemodig Modstand blev de paa en vidunderlig Maade 
udfriede, idet en tyk Taage Skjulte deres Marsch, da de blev nødte til at drage bort. J deres store Nød 
traadte Hærskarernes Gud imellem og bragte dem Befrielse og Fred.
Valdenserne blev bevarede, og Bibelens Fjender og deres, i hvis Hjerte dens hellige Bud var skrevne, blev
til skamme.
”Hvo er vis, at han bevarer disse Ting og forstaar Herrens Miskundhed!” Sal. 107:43.

Solens formørkelse.
”Strax efter de Dages Trængsel skal Solen formørkes, og Maanen ikke give sit Skin.” Matt. 24:29.
Som en Opfyldelse af denne Profeti beretter Historien om en mærkelig og hemmelighedsfuld mørk Dag 
den 19de Maj 1790. Mørket strakte sig over hele Ny England til ukjendte Egne i Nord. Det foraarsagede 
stor Frygt og Ængstelse blandt mange Folk, som troede, at Dommens Dag var kommen. Det forvoldte 



ogsaa ”Skræk blandt Dyrene. Hønsene føj forvildede til deres Hvilesteder og Fuglene til deres Reder, og 
Kvæget vendte tilbage ti deres stalde.”
”J Sandhed, mange af de gode Folk paa hin Tid var fuldt overbevist om, at alle jordiske Tings Ende var 
kommen. Mange ophørte for en Tid med deres verdslige Forretninger og benyttede Tiden til Religiøse 
Betragtninger, medens andre ansaa Mørket ikke alene som et Tegn paa Guds Mishag med Hensyn til 
Tidens megen Ugudelighed og mange Vederstyggeligheder, men ogsaa som et Tegn paa en eller anden 
Ødelæggelse, som vilde komme over Landet, dersom ikke hurtig Omvendelse og Forbedring fandt Sted.” 
– ”Great Events of the Greatest Century,” Side 40.
Dette Mørke begyndte mellem Kl. 10 og 11 om Formiddagen Fredag og varede indtil henimod Kl. 12 den
følgende Nat. Paa mange Steder var Mørket saa tykt, at det var umuligt for Folk at kunne læse almindeligt
Tryk eller at see paa deres Lommeure, hvad Tid paa Dagen det var, uden ved et tændt Lys.
J en Prædiken, som Pastor Clam Potter holdt den 28de Maj 1780, og som er opbevaret blandt hans 
Skrifter, forekommer følgende Oplysning:
”Men især vil jeg omtale den underfulde Mørke, som indtraf den 19de Maj [1780]. Da blev Solen, 
saaledes som vi læser i vor Text, formørket, og et saadant Mørke har vel nette været paa Jorden hverken 
før eller siden vor Herres Korsfæstelse. Folk forlod deres Arbejde i Huset og paa Mrken. Rejsende maatte
standse; Skolerne holdt op Kl. 11; Folk tændte Lys mit paa Dagen og Jlden lyste, som om det var Nat.”
Connecticuts lovgivende Forsamling havde Møde, og da Mørket bredte sig ud over Stedet, blev mange af 
Medlemmerne bange og tænkte, at den sidste Dag var kommen. Et Forslag til at hæve Mødet blev 
fremsat, hvorpaa Hr. Davenport stod op og sagde: ”Hr. Formand, det er enten Dommens Dag, eller det er 
ikke. Dersom det ikke er, saa er der ingen Grund til at hæve Mødet, dersom det er, saa ønsker jeg at blive 
funden gjørende min Pligt. Jeg foreslaar, at man bringer Lys, og at vi fortsætter med vore Forretninger.” 
Af The Journal of the Connecticut House of Representatives for Fredag den 19de Maj 1780 fremgaar det, 
at Mødet blev hævet fra Kl. 11 indtil 2 om Eftermiddagen.
”Og Maanen ikke give sit Skin.” Den første Halvdel af den Nat, som fulgte paa den mørke Dag, var 
mærkelig for dens tykke Mørke, Vi anfører følgende:
”Kl. 8 om Aftenen var Mørket saa uigjennemtrængelig tykt, at det blev umuligt at rejse, og omendskjønt 
Maanen var fuld og stod op ved Nitiden, saa gav den dog ikke Lys nok, saa Folk kunde skjelne mellem 
Himmelen og Jorden.” – ”Great Events of the Greates Century,” Side 44.
”En stor Del af den efterfølgende Nat var ogsaa overordentlig Mørk. Omendskjønt det var Fuldmaane, saa
gav Maanen dog intet Lys, saaledes som vor Text siger.” – Prædiken holdt af Pastor Clam Potter den 28 
Maj 1780.¨
”Den følgende Aftens Mørke var sandsynligvis saa tyk, som man nogensinde har iagttaget det, siden den 
Almægtiges ”bliv” skjænkede Lyset Tilværelse. Jeg kunde i Øjeblikket ikke tænke andet, end at Mørket 
ikke kunde have været mere fuldstændigt, om alle lysende Kloder i Verdensrummet var bleven indhyllede
i et uigjennemtrængeligt Mørke eller havde tabt deres Existense. Holdt man et Ark hvidt Papir selv nogle 
faa Tommer fra Øjnene, var det ligesaa usynligt som det sorteste Fløjel.” – Tenny i ”History of Beverly.”
J Aab. 6:12,13 finder vi den samme Profeti som i Matt. 24:29. Her nævnes Maanens Udseende, da den 
endelig kom til syne hin mindeværdige Nat: ”Og Maanen blev som blod.”
Hr. Stone siger i sin ”History of Beverly”, idet han taler om den sidste Del af den Nat, som fulgte efter 
den mørke Dag: “Ved Midnatstid spredte Skyerne sig, og Maanen og Stjernerne skinnede atter med 
ufordunklet Glans.”
Men angaaende Maanens Udseende, da den først kom til syne, skriver Hr. Milo Bostwick: ”Min Fader og 
Moder, som var meget gudfrygtige, tænke, at Dommens Dag var nær. De sad oppe hele Natten; men i den
sidste Del af den forsvandt Mørket, og Himmelen saa atter ud som før; som var fuld, saa ud som Blod.” 
Dette var en ganske nøjagtig Opfyldelse af Aab. 6:12.
Jngen har nogensinde været i stand til at forklare dette Mørke. Forskjellige Teorier er bleven fremsatte, 
men ingen af dem kan bestaa en videnskabelig Prøve. Nogle vil maaske tænke, at det var en total 
Solformørkelse. Men forudsat at denne Teori var mulig, saa kunde en saadan Formørkelse blot vare en 
meget kort Tid, medens dette Mørke varede næsten tolv Timer. De to følgende Anførelser burde afgjøre 
denne Sag for bestandig:
”En Solformørkelsekan alene ske ved Nymaane. Grunden er indlysende. For at den kan ske, maa Maanen 
og Jorden befinde sig i en lige Linje, og Maanen maa være i Midten.” – ”American Encyelopedic 
Dictionary,” Art. Eclipse (Solformørkelse).



”At Mørket ikke foraarsages ved en Solformørkelse er klart; . . . .thi Maanen var mere end et Hundrede og
femti Grader fra Solen i den Dag.” – ”Great Events og the Greatest Century,” Side 46.
Den bekjendte Astronom Herschel siger, idet han taler om dette unaturlige Fænomen: ”Den mørke Dag i 
det nordlige Amerika var en af disse underfulde Naturbegivenheder, som man altid vil læse om med 
Jnteresse, men som Videnskaben ikke er i stand til at forklare.”
Noah Webster siger: ”Den virkelige Aarsag til dette mærkværdige Fænomen er ikke bekjendt.”
De Spørgsmaal, som stiller sig for hver af os til Besvarelse, er: blev da vor Frelsers Profeti opfyldt ved 
denne mørke Dag den 19de Mai 1780? Er det et af de Tegn, som Herren har hængt ud for at vise os, at vi 
lever i ”Endens Tid”? Saavidt som vi har gaaet opfylder den visselig enhver af Profetiens Betingelser. 
Hvorledes vil vi da stille os med hensyn til denne Begivenhed?
Dersom dette var af en saadan Betydning, at Kristus indlemmede den i den underfulde Profeti, som vi 
betragter, saa er det visselig af saa stor Betydning for os, at vi burde overveje det vel. Kom vor Frelsers 
Ord i hu: ”Ser til, at ingen forfører eder!” Tillad ingen Teori eller nogen Person at nedsætte en 
Begivenhed, som var saa vigtig , at vor Herre forudsagde den.
Der er endnu et betydningsfuldt Punkt, som vi skal se lidt paa, og det er den Tid, da denne Begivenhed 
skulde ske. Jdet Matthæus omtaler de, siger han: ”Strax efter de Dages Trængsel skal Solen formørkes, og
Maanen ikke give sit Skin.” Matt. 24:29. Markus siger, idet han taler om samme Begivenhed: ”J de Dage 
efter den Trængsel skal Solen formørkes, og Maanen ikk give sit Skin.” Mark 13:24.
J Kapitlet om ”den store Trængsel” fandt vi, at denne Trængsel stod i Forbindelse med de 1260 Aar af 
pavelig Forfølgelse, hvilke Dage endte i 1798. Men Kristus sagde: ”Dersom disse Dage ikke blev 
forkortede, blev intet Kjød frelst; men for de udvalgtes Skyld forkortes.” Matt. 24:22. Og vi finder, at 
Forfølgelsernes ophørte ganske i 1773, hvorved Trængslen i de 1260 profetiske Dage forkortedes 5 Aar. 
Historien beretter, at ingen led Martyrdøden efter den Tid.
Naar saa Markus berettter, naar denne Formørkelse skulde finde Sted, siger han: ”J der Dage efter den 
Trængsel.” Dette angiver, at Fænomenet skulde ske en eller anden Tid mellem 1773 og 1798. Historien 
beretter at det skete den 19de Maj 1780, og en Række Beviser, som ikke kan rokkes, sammebindes 
derved.

De faldende Stjerner.
”Og Stjernerne [skal] falde af Himmelen.” Matt. 24:29.
Det næste Tegn, vor Frelser omtaler, er Stjernernes Fald. Dette skete bogstavelig den 13de November 
1833. Dette underfulde himmelske Fyrværkeri begyndte mellem Kl. 2 og 5 om Morgenen og vedblev 
indtil Dagningen. Dette Strakte sig over Nordamerika og saa langt syd som Mexico og Øen Jamaica.
Den Virkning, det havde paa dem, der var Vidne til dette storartede Naturskuespil, beskrives saaledes:
”Jntet himmelsk Fænomen, der har fundet Sted i dette Land, siden det først blev bebbygget, er bleven 
betragtet med saa overordentlig stor Beundring af én Samfundsklasse og med saa megen Frygt og Uro af 
en anden.”
”J de tre Timer, det stod paa, troede man fuldt og fast, at Dommens Dag kun ventede paa Solopgang, og 
længe efter at Stjerneregnet havde ophørt, stod de frygtelige og overtroiske endnu i den Tro, at den sidste 
Dags vilde indtræffe inden en Uge.
”Bønnemøder blev holdt paa mange Steder, og mange andre Scener af religiøse Foreteelser eller Skræk 
eller Opgivelse af verdslige Affærer fandt Sted under Jndfyldelsen af den Frygt, som dette pludselige og 
ærefrygtindgydende Skuespil foraarsagede.” – ”Great Event of the Greatest Century,” Side 229.
En Plantagejer i Syden beskriver den Virkning, denne Scene havde paa Negerbefolkningen:
”Jeg vækkes pludselig ved de ynkeligste Raab, som nogensinde har naaet mit Øre. Man kunde høre 
Rædselskrig og Raab om Barmhjertighed fra de fleste Negre, i alt 6 til 800, paa tre Plantager. Medens jeg 
aandeløs og bevæget lyttede for at erfare Grunden, hørte jeg en svag Røst ved Døren raabe mit Navn.
”Jeg stod op, tog min Sabel og stillede mig ved Døren. Nu hørte jeg den samme Røst fremdeles bønfalde 
mig om at staa op med de Ord: ”O min Gud, Verden brænder!” Jeg aabnede da Døren, og det lader sig 
vanskelig sige, hvad der greb mig mest, det gribende ved, hvad jeg saa, eller Negerens ynkelige Raab.
”Vel et Hundrede laa næsegrus paa Jorden, nogle maalløse, andre udstødende svære Sukke og Støn med 
Hænderne løftede i Bøn til Gud, at han vilde spare Verden og dem. Hvad man saa var ogsaa i Sandhed 
rædselsfuldt; thi aldrig har Regnet faldt tættere, end Meteorerne faldt til Jorden, mod Øst, Vest, Nord og 
Syd lige tæt. Med ét Ord, hele Himmelen syntes at være i Bevægelse.”



Stjernefaldet den 13de Nov. 1833
Den store Meteorregn den 13de Nov. 1833 var saa mærkværdig, at den bar tiltrukket sig Opmærksomhed hos mange Tusinde 
Mennesker af alle Klasser, fra Videnskabmanden til den simpleste Bonde. Personer, der er berømte over hele Verden, har 
beskrevet denne Scene og det Jndtryk, den gjorde paa dem. Blandt disse var den bekjendte veltalende Neger Frederick 
Douglas. J sin Bog ”My Bondage and Freedom” beskriver han Stjerneregnen paa følgende Maade: ”Jeg var Vidne til dette 
storartede Skue og betoges af en dyb Æresfrygt. Luften syntes at være opfyldt af lysende Legemer, der faldt ned fra Himmelen.
Det var i Daggryningen, jeg bevidnede denne ophøjede Scene. Det laa ikke udenfor Øieblikkets Tanke, at den kunde være en 
Forløber for Menneskenes Søns komme, og i min daværende Sindstilstand var jeg beredt paa at hilsen ham som min Ven og 
Befrier. Jeg havde læst, at Stjerne skal falde af Himmelen, og nu faldt de. Jeg ængstes meget i mit Sind, og jeg begyndte at 
forvente i Himmelen den Hvile, der blev mig nægtet paa Jorden.”
Mange var Øjnvidner til denne Begivenhed, og nogles Vidnesbyrd herom gjengives her i deres egne Ord.
Lucy Reese, som boede i Point Lookout, Ga., paa den Tid, siger: ”Jeg var fjorten Aar gammel, da Stjernerne faldt. Det synes 
for mig ligesom en Regnbyge. Folk blev forfærdelig skrækslagne og tog til at læse i Bibelen med Jver, fordi de troede, at 
Dommedag var kommen.”
Rose Grace boede i Marion, Ula. Hun siger: “Jeg var sytten Aar gammel, da Stjernerne faldt. Jeg saa dem en lang Stund. De 
syntes at slukkes, da de var Ti Fod fra Jorden. Alle troede, at Dommens Dag var kommen. Jeg sagde til dem, at dersom dette 
var Filfældet, var det for sent at bede.”
Henry Lewis, en Slave fra Harrisburg, Ky., var nitten Aar gammel paa den Tid. Han siger: “Det syntes, som om hele 
Stjernehimmelen kom ned. Jeg var omtrent tolv Mil hjemmefra med en Hest, jeg havde stjaalet fra min Herre; men da jeg kom 
hjem igjen, var de alle saa bervægede og optagne med Bøn, at jeg fik listet mig ind med Hesten og sat den i Stalden igjen og 
blev ikke opdaget.”
Carolin WEalker fra Vicksburg, Miss., siger: ”Verden saa ud, som om den stod i Flammer, og dette vedvarede til 
Morgendæmningen. Fra alle Dele af Plantagen kunde jeg høre Skrig og Raab, at Dommerdag var kommen. Det var en 
skrækkelig Nat.”
Richmond Smith fra Wicksburg, Miss., siger: ”Jeg boede paa den Tid i Putnam Co., Ca. Jeg var nitten Aar gammel. Jeg 
vaagnede, idet jeg hørte nogen raabe: ”Tiden er kommen.” Alle følte, at det var Dommens Dag, og at Verdens Ende var 
kommen.”
Sandford Williams boede paa den Tid i Louisville, Ky. Han er nu 96 Aar gammel. Han siger: ”Jeg holdt paa at spille Fiolin i en
Dansesal netop da. En af Damerne gik til Døren og begyndte at raabe: ”Dommedag, Dommedag er kommen,” og saa 
besvimede hu. En anden ligeledes Spillende paa Fiolin gik jeg til Døren. Da jeg saa Stjernerne falde, kastede jeg Fiolinen fra 
mig og skreg: ”O, Herre, Herre, forbarm dig over mig og frels mig just nu, saa vil jeg tjene dig til min Død.” Allevegne 
omkring mig kunde jeg høre Mænd og Kvinder og Børn skrige: ”Dommedag er kommen.”
- - - - 
Arago antager, at ”ikke mindre end to Hundrede og fyrretyve Tusinde Meteorer var synlige paa en Gang 
over Bostons Horisont”. En, som var tilstede ved Niagara, beretter: ”Jntet Skuespil saa stort, saa ophøjet 
og saa skjønt er nogensinde bleven iagttaget af noget Menneske som dette, at hele Firmamentet faldt ned i
Jldstrømme over det mørke og brusende Vandfald.”
Den Maade, hvorpaa Stjerne skulde falde, beskrives saaledes af Profeten Johannes: ”Og Himmelens 
Stjerner faldt ned paa Jorden, som et Figentræ nedkaster sine umodne Figen, naar det røres af et stærkt 
Vejr.” Aab. 6:13.
Professor Olmstead af Yale Universitet siger: ”Meteorerne fløj ikke i ubestemte Retninger, men synes at 
udgaa fra et Punkt i Stjernebilledet ”Leo”, nær Stjernen Gamma Leonis i Leens Krumning.
Henry Dana Ward skrev følgende om Profetiens bogstavelige Opfyldelse i Journal of Commerce for 14de
Nov. 1833:
”Mod Norden og mod Vesten saaes ogsaa Stjerne at falde, og de faldt i Lighed med just én Ting og én 
alene, som jeg nogensinde har hørt om. . . . Vi følte i vore Hjerter, at der var et Tegn paa de sidste Dage; 
thi i Sandhed, Himmelens Stjerner faldt ned paa Jorden, ligesom et Figentræ nedkaster sine umodne 
Frugt, naar det røres af et stærkt Vejr. Aab. 6:13. Disser Profetens Ord er altid bleven forstaaede som 
billedlige Udtryk; igaar blev de opfyldte bogstavelig. Om jeg gjemmensøger Naturen for en 
Sammenligning, kunde jeg ikke finde en saa passende som den, Johannes bruger. Stjernerne faldt ikke 
som fra flere Træer, der rystes, men som fra et. De faldt ikke, som moden Frygt falder, lang fra; de fløj, 
de kastedes med større eller mindre Kraft, men hver enkelt vil falde paa sin Side af Træet.”
J Burrits ”Geography of the Heavens” findes følgende interessante Beskrivelse:
Det saa først ud som et overordentlig herligt Fyrverkeri, som bedækkede hele Himmelhvælvingen med 
Myriader af Jldkugler, der lignede Raketter. Deres Straaler var klare, blændende og stadige, og de faldt 
tæt ligesom Snefog først i December. De mest glimrende Raketter og Fyrvæerkeri, som Menneskene har 
frembragt, kan ikke mere sammenlignes med dette himmelske Fænomens Herlighed, end de mindste 
Stjerners Blinken kan sammenlignes med Solens Glans ved Middagstid.



For dem, der gransker det Profetiske Ord, kan der ikke være nogen Tvivl om, at denne Begivenhed jo 
ogsaa danner et Led i de Profetier, som allerede er Opfyldte. Den danner en ny Mærkepæl, som varsler os
om, at vi nu beskuer de afsluttende Begivenheder i denne Verdens Historie.

Hungersnød.
Og der skal være Hunger.” Matt. 24,7
Hungersnød opstaar i Almindelighed i et Land, naar Føden af en eller anden Grund bliver afskaaret. Der 
er mange Ting, som kan blive Aarsag til en saadan Tilstand, blandt hvilke vi vil nævne Tørne, uafbrudte 
Regnskyl, Oversvømmelser, Frost, Krigens Ødelæggelser o. s. v.
Historien nomtaler mere end 350 Tilfælde af Hungersnød, siden den mindeværdige, syvaarige 
Hungersnød rasede i Ægypten paa Josefs Tid. Bland de Mest fremtrænde vil vi nævne:
J 1775 paa de Kapoverdiske Øer, 15,000 Personer omkom.
J 1814,1816,1822,1831 og 1846 var der Hungersnød i Jrland foranlediget ved, at Poteteshøsten slog fejl. J
1847 bevilgede det engelske Parliament $50,000,000 til Føde for det irske Folk for at afværge 
Hungersnøden i det kommende Aar.
J 1837-8 omkom 800,000 i det nordvestlige Jndien.
J 1865-6 omkom omtrent 1,000,000 i Bengalien og Orisa.
J 1868-9 omkom omtrent 1,500,000 Mennesker i Rajputana.
J den Tid, da disse Lande blev hjemsøgte af Hungerens Kvaler, forekom der ogsaa flere Tilfælde af 
Hungersnød i England, Skotland, Jtalien, Frankrige, Persien o.s.v. saavel som hyppige og forfærdelige 
Tilfælde i en eller anden af de tæt befolkede kinesiske Provinser.
Naar vi kommer ned til vor egen Tid, har der nylig raset en forfærdelig Hungersnød i Jndien. 
Hungernøden i 1897 var forfærdelig hvilket fremgaar af en Rapport fra Visekongen i Jndien, hvilken han 
sagde, at Antallet af dem der modtog offentlig Understøttelse, gik op til 3,421,000 Personer. Lord Georg 
Hamilton, Jndiens Statsminister, berettede, at Hungersnøden strakte sig over et Landomraade paa 160,000
(engelske) Kvardratmil, indbefattende 36,000,000 Mennesker.
Med Henblik paa Hungersnøden i 1900 sagde den britiske KOmmisioær Donald Makenzie Smeaton efter 
at være kommen tilbage fra en Jnspektinsrejse: ”Nøden og Elendigheden i visse Dele af Bombay og 
Rajputana og Distrikterne i Centralindien overgaar al Beskrivelse og er uden Sidestykke.”
En virksom Missionær skrev: ”O, det er ynkværdigt at se Mænd, kvinder og Børn dø af Sult. Fem og 
tredive stakkels Skabninger, som ikke kunde udholde deres Lidelser længere, havde lagt sig ned paa 
Jernbaneskinnerne, for at Toget kunde gjøre Ende paa deres Elendighed. Vil De være saa venlig at lade 
mit Brev komme i Trykken; thi maaske da nogen kan læse det, som vil sende os lidt Penge. . . . Vi er 
næsten helt nedbrudte paa Grund af det strænge Arbejde og de skrækkelige Scener, vi maa bevidne. Vi 
frygter for at tabe for Helbred. Dersom vi skulde blive syge, hvem skulde da sørge for disse stakkels 
Skabninger? Vi kan ikke sende dem bort med deres tynde, udtærede Ansigter og bønfaldende Blikke.”
Vender vi nu vor Opmærksomhed nærmere hjem, saa finder vi, at Hungersnøden ogsaa har hjemsøgt 
Kuba og spillet sin grusomme Rolle der. Men i dette Tilfælde blev den foraarsaget ved den frygtelige 
Krig, som har herjet paa Øen. Den Masse Folk, som ikke tog Del i Krigen, blev samlede sammen af de 
spanske Soldater og stuvede sammen i Visse Byer. Skjønt de spanske Autoriteter forbød dem at forlade 
Byerne, sørgede de dog ikke for deres Bekemmeligheder eller forsynte dem med Føde.
Paa General Weilers Befaling blev 400,000 Personer drevne ind fra Landdistrikterne. Da han blev afløst 
af General Blanon, som syntes at være af et mere menneskekjærligt Sindelag, saa var 30,000 – tre 
Fjerdedele af det opridelige Antal – omkomne af Hunger og Sygdomme opstaaede paa Grund af Mangel 
paa Føde.
Hungersnød følger næsten altid i Kristens Spor; og et Blik paa Verdens Rustninger og Kjendskab til, hvad
der naarsomhelst kan skje, fortæller os, at Hungersnøden, denne Kristens rædsesfulde Følgesvend, kan 
vise sit Ansigt til hvilken Tid som helst i de mægtigste og tættest befolkede Lande paa Jorden.
Det er bleven sagt, at med Nutidens Hjælpemidler til at Transportere Fødevarer, kan ingen svar 
Hungersnød opstaa. Men i Jndien har denne Teori vist sig ikke at være holdbar. Thi omendskjønt 
Skibsladning efter Skibslandning af Korn er bleven sendt fra England og Amerika, saa er Efterspørgselen 
efter Brød ikke bleven afhjulpen. Vanskeligheden i at naa det indre af Landet, Folkets Kastevæsen som 
ikke vil tillade dem at modtage tilberedt Føde fra nogen fremmeds Haand, og deres Kjeltringagtighed, 



som har havt at gjøre med Fordelingen – alt dette hindrer de Bestræbelser, som gjøres af dem, der søger at
lindre nøden.
Med Hensyn til Kuba ser vi, at den skumle Krist lukkede Dørene, og Hungersnøden bortrev Hundreder af 
Tusinder lige for Næsten paa en saakalt kristelig Regjering, hvor der var Overlod. Krigens Barbarisme 
sagde: sult, og sulte gjorde de til trods for vort nittende Aarhundredes Civilisation og vor meget roste 
Kristendom. Nationernes Etik hindrede for en Tid nogen Jndblanding. Disse Tilfælde viser klart at 
Nutidens Kommunikationer ikke forebygger Hungersnød.
Paa samme Tid som Hungersnød ikke er et direkte Tegn paa de sidste Dage, saa viser dog deres Tiltagen 
tilligemed de hyppig forekommende aar, at vor Verden ældes, og at den lig en svag gammel Mand 
svinder hen, indtil den forgaar. Paa mange Steder, hvor der forhen blev frembragt en overflødig Høst, har 
den stadige Avling ødelagt Jordens Frugtbarhed i en saadan Grad, at intet andet end Tidsler og ugræs kan 
voxe paa den.
Men hvad der er endnu værre, efterdi det mer direkte angaar vort daglige Behov, er det, at en af vore 
vigtigste og mest nødvendige Kornsorter slaar fejl, og det uden nogen tilsyneladende Grund. At 
Hvedehøsten i de ledende hvede producerede Stater bliver mindre og mindre er en Kjendsgerning, som 
vækker alvorlig Frygt.
J flere Aar har Aviserne henledet Opmærksomheden paa den gradvise Formindskelse, som Hvedehøste i 
de Forende Stater undergaar. New York Tribune meddeler, at i de tre store hvedeproducerde Stater Oho, 
Jllinois og Michigan ”er den gjennemsnitlige Hvedehøst gaaet ned til mindre end tolv Bushel pr. Acre, og
det kan ikke vare længe, før Dyrkningen af Hvede der maa opgives om ufordelagtig.”
Den rige Hvedehøst i de store vestlige Stater erstatter, hvad de ældre hvedeproducere Stater kommer til 
kort; men efter en Tid vil det samme ske der. Californien, som i Aarrækker har været en af de største 
hvedeproducerende Stater, har allerede vist en stor Nedgang i sin Produktion. Angaaende dette siger et 
fremtrædende Californiablad: ”Siden 1866 har der i vore ældste hvedeproducerende Distrikter være en 
mærkbar Nedgang.”
En Rapport fra Landsbrugsbureauet i Washington giver følgende Oplysnig: ”Tyve Aar har bragt mange 
Forandringer i Listen over de hvededyrkende Stater, hvilke baade er lærerige og forbausende. . . .Den 
Kjendsgerning, at Avlingen i Virkeligheden har vist en stor Nedgang i enhver Stat, er endnu mere 
nedslaaende og sørgelig. . . . Mange nedstemmende og ildevarslende Rapporter er indkomne fra den 
”gyldne Stat”.”
Der har ogsaa været en mærkbar Nedgang i Avlingen af Poteter. De store, melne og nærende Poteter, som
vi kan erindre fra vore Barneaar, er bleven erstattede med vore Dages mindre Sorter, og hvor ofte 
kommer der ikke Poteter paa vor Bord, som er vandrige, bløde, usmagelige og næsten ufordøjelige. Man 
frygter alvorlig for, at Poteten snart vil blive ganske ubrugelig, og at de saaledes vi ophøre at danne et af 
Verdens Fødeemner.
Alle Ting viser, at Verden bliver gammel og affældig. Profeten Esaias siger, idet han taler om de sidste 
Dage, at Jorden skal ”ældes som et Kædebon”. Es. 51:6. Sandheden af denne Profeti aabenbarer sig paa 
mange forskjellige og slaaende Maader. De Vanskeligheder, som Landmanden er udsat for; den Uvished, 
som raader med Hensyn til Høstens Udfald; den Nedgang i Høstudbyttet, som man for nogle Aar siden 
kunde bestemme med nogenlunde Sikkerhed; den Omstændighed, at nogle Produkter slet ikke kan dyrkes
mer paa mange Steder – at dette viser, at Verden hurtig ældes og er i Nedgang, just som Profeterne har 
sagt skal være Tilfældet kort før Herrens andet komme. Grunden til, at Høsten slaar fejl, er ikke altid den 
samme. Undertiden er det Jordens Skyld, som er udpint og udslidt; undertiden er det Mangel paa Regn, 
og undertiden kan det tilskrives ødelæggende Jnsekter. J de sidste Aar har paa mange Steder hindtil 
ukjendte Jnsekter optraadt i en saadan Mængde, at al Plantevæxt er bleven fuldstændig ødelagt. J mange 
af de rigeste og bedste kornproducerende Stater i Amerika slaar yppig store Sværme af Græshopper ned 
og fortærer alt paa deres Vej. Følgende Ord af Profeten Joel kan passende anvendes paa dem: ”Foran det 
er Landet som Edens Have, men efter det som en øde Ørk.” Joel 2:3.
Professor Riley gjør denne Bemærknig i ”International Encyclopedia”. ”Græshopperne er, naar de 
optræder enkeltvis, ganske uskyldige, men naar de i Sværmer kaster sig over et Land, sparer de intet. 
Høsten er forhaanden, Dagen oprinder med smilende Solskin, og Jorden synes at glæde sig. Dagen efter 
er det frugtbare Land, der saa saa lovende ud, bleven en øde Ørk.”
Større Ødelæggelser end disse er forudsagte for den kommende Tid. ”Hvad Høstrækken lod overblive, 
aad Græshoppen, og hvad Græshoppen lod overblive, aad Oldenborren, og hvad Oldenborren lod 



overblive, aad Kornormen. . . . Ve, den Dag! Thi Herrens Dag er nær og skal komme som en Ødelæggelse
fra de Almægtige. . . . . Sædekornene er raadnede under Jordskorpen, Forraadshusene ligger øde, Laderne 
er nedbrudte, fordi Kornet er bleven til skamme. Hvor sukker dog Kvæget! Øxenes Hjorde er forvildede, 
thi de har ingen Græsgang, ogsaa Faarehjordene maa bøde. . . . Ogsaa Dyrene paa Marken ser sukkende 
op til dig; thi Vandstrømmene er udtørrende, og en Jld har fortæret Græsgangene i Ørken.” Joel 1:4-20.
Den, som flittig gransker den hellige Skrift, ser i disse Begivenheder en Opfyldelse af Herrens Ord, og de 
peger med umiskjendelig Nøjagtighed til den Dag, da Jorden og alt, hvad der er paa den, ”skal til hobe 
ældes som et Klædebon, ja som et Klæde skal du sammenrulle dem, og de skal omskiftes.” Heb. 1:11,12.

Pestilense.
”Og der skal være Hunger og Pestilense.” Matt. 24:7.
Som en Opfyldelse af denne Profeti kan vi vente at finde, at Historien vil berette om forfærdelige Tab af 
Liv ved Plager og Pestilenser. Og som et Tegn paa Kristi andet Komme og ”Verdens Ende” vil det være 
naturligt at vente, at disse Hjemsøgelser skulde tiltage, efterhvert som Enden nærmer sig.
Jfølge denne Antagelse finder vi ogsaa, at omendskjønt Plager og Pestilenser har existeret gjennem hele 
den kristelige Tidsalder, saa er det en Kjendsgerning, at de har tiltaget i en foruroligende Grad, og deres 
Dødelighed har især været stor i de sidste to Aarhundreder. Nye og dødbringende Epedmier af forskjellig 
Slags opstaar fra Tid til anden, medens de gamle Pestilenser vedbliver at udføre deres dødbringende 
Gjerning i vore store, urene og overbefolkede Stæder.
Følgende Beskrivelse af fire af de mest frygtede Plager er et Sammendrag af Artikler skrevne for ”Den 
kommende Konge” af Dr. B. Ashley:

Sortedøden.
Denne er en af de ældste og mest dødbringende Pestilenser, som findes. Den er ogsaa kjendt under 
Navnet ”Byldepesten”, en Pest, som raser i Jndien og paa andre Steder. Ligeoverfor denne Plage staar den
menneskelige Kunst og Dygtighed ganske stum og hjælpeløs. Jngen Behandlingsmaade er nu bleven 
funden, som kan standse dens dødelige Udgang.
Den første Beretning om denne Plage gaar tilbage saa langt som til Aar 253 ef. Kr.
Fra 542 til 565 rasede den i Ægypten og Jtalien. J 543 naaede denKonstantinpel, hvor den bortrev 10, 000
Personer paa en Dag.
Mellem Aarene 64 og 683 hjemsøgte den England fire Gange. Denopstod paa Krim og udbredte sig over 
hele Europa. Den naaede England i1349. Hecker beregner, at de Aar, de herjede i Europa, døde 
25,000,000 Mennesker.
London blev atter hjemsøgt i 1400, 1406 og 1428. J 1428 døde 80,000 Personer i Danzig. J 1472 døde der
i Løbet af én Dag i Paris 40,000 Mennesker.
J 1563 døde der i London 1000 om Ugen; i Moskva døde der 200,000 og i Lyon 50,000.
J 1576 døde der 70,000 i Venedig.
J 1603 døde der 38,000 i London og 1,000,000 i Ægypten.
Byen Genua mistede 60,000 af sine Jnbyggere i 1656.
Fra 1664 rasede den atter i London. Dødsfaldene beløb sig til 68,596. De smittede Huse blev mærkede 
med et rødt Kors og Ordene: ”Gud vær os naadig.”
J dette attende Aarhundrede optraadte Plagen i Konstantinopel og udbredte sig derfra langs Donau.
J 1743 viste den sig paa Sicilien, i 1744 i Ungarn, derefter i det euroæiske Tyrki og i Moldau.
Den optraadte i Konstantinopel i 1808, i Tyrkiet og Ægypten i 1828, i Rusland igjen i 1834-35.
J 1853-54 udbredte den sig over Europa, Asien og i Afrika. Dens sidste Hærjing af nogen Betydning var i
1878-79, da den optraadte i Provinsen Volga.
Siden den Tid har den brudt ud mange Gange paa forskjellige Steder, men ved Nutidens sanitære 
Forholdsregler er den delvis bleven hindret fra at sprede sig. Dog viser det sig, idet den optræder fra Tid 
til anden i Byerne, at man endnu kan nære Frygt for den.

Kopperne.
Denne Pest er den ældste af dem, vi har Kundskab op. Dens Smitsomhed er større end nogen anden 
Sygdoms, og den kan overføres til andre under hvilket som helst af dens Stadier. Den sparer ingen, og 



ingen er sikker for den, uden at de har gjennemgaaet dens Farer, om end Vakcination i Almindelighed kan
afværge den for en Tid.
Den optraadte i Europa i Aar 520.Det antages i Almindelighed, at Saracenserne bragte Kopperne til 
mange Steder i Europa i Aaret 770.
J 1517 blev de af Eventyrerne bragte til Vestindien.
De rasede i Mexico i 1820 og i Brazilien i 1563.
Den sidste Epedemi i Europa og Amerika begyndte i 1870 og aftog i 1873.

Den gule Feber.
Den gule Feber ligner Tyfus i sin Natur. Den er meget almindelig i den hede Zone og er især ondartet, 
hvor de sanitære Tilstande er mindre paaagtede. Frost og lav Temperatur standser dens Udbredelse, men 
Sygdommens Spirer ligger ofte latente, indtil varmt Vejr sætter ind, hvorpaa de atter trives og udbreder 
sig. J fem og tyve Aar havde Philadelphia en Epedemi af den gule Feber hver Sommer, hvilket klarlig 
viste, at Bakterierne laa latente igjennem Vintern.
Den første nøjagtige Beretning, vi har om denne Sygdom, kom fra Barbados i 1647. Dens Opkomst ligger
altsaa ikke langt tilbage i Tiden.
J 1793 op traadte den i Carleston og Philadelphia og derefter havne i Ny England. Den har i det sidste 
Aarhundrede optraadt af og til i Sydstaterne og i andre Lande.

Kolera.
Denne er ogsaa en forholdsvis ny Sygdom, og Lægernes Opmærksomhed blev først henledet til den i 
1817. Omtrent ved denne Tid brød den ud i de britiske Besiddelser i Jndien og foraarsagede stort Tab af 
Menneskeliv baade blandt Europæere og de indfødte. J de efterfølgende tre Aar rasede den i Ceylon og 
udbredte sig derfra til Kina i Øst og til Persien i Vest.
J 1823 optraadte den i Lilleasien og det asiatiske Rusland. Paa samme Tid var den meget voldsom i 
Jndien.
J 1831-2 kom den til England. Plagen angreb derefter Frankrige, Spanien og Jtalien, krydsede 
Atlanterhavet og udbredte sig i Nord- og Centralamerika. J Løbet af tyve Aar blev hele Verden hjemsøgt 
af denne Pestilense.
J 1847 Brød den atter ud og dækkede denne Gang et meget større Omraade end i 1832. Rusland, hele det 
amerikanske Kontinent og de vestindiske Øer blev voldsomt hærjede.
Det tredje Udbrud skete i 1850. Den begyndte i Jndien, optraadte i Europa i 1835 og angreb de paa 
Halvøen Krim samlede Tropper. Den var især stræng i Sebastopol.
J 1365-66 skete et fjerde Udbrud. Men Epidemien var ganske let og blev strandset ved sanitære 
Forholdsregler.
Pludselige mildere Udbrud forekommer endnu i Jndien, som synes at være Pestens Hjem.
Siden denne Artikel af Dr. Ashley blev skreven, har disse forskjellige Farsotter ikke alene tiltaget i en 
mærkelig grad baade i Voldsomhed og Ondartethed, men de har spredt sig over Strækninger, hvor man 
troede sig bevarede for dem, og er bleven frygtede Plager i tæt befolkede Landsdele baade i den gamle og
nye Verden. J en saadan Grad har f. Ex. Kopperne spredt sig, at det ikke er sjælden, at Byautoriterne som 
Sikkerhedsforanstaltning kræver, at alle Jndbyggere skal lade sig vakcinere.

De sidste Plager.
J det femtende og sextende Kapitel i Aabenbaringen læser vi om syv forfærdelige Plager, som skal 
hjemsøge Jordens Beboer. Disse Plager falder ved denne Tidsalders Ende; thi med den syvende Plage 
kommer det sidste store Jordskjælv, som sker samtidig med Kristi herlige Aabenbarelse. Aab. 16: 17-20; 
6: 14-17.
Syv Engle har i Opdrag at udgyde disse Plager. ”Og den første gik hen og udgjød sin Skaal paa Jorden, og
der blev en ond og forfærdelig Byld paa de Mennesker, som havde Dyrets Mærke, og den, som tilbad dets
Billede. . . . Og de tyggede deres Tunger af Pine. Og de bespottede Himmelens Gud for deres Piner og for
deres Bylder; og de omvendte sig ikke fra deres Gjerninger.” Aab. 16:2,10,11.
Denne Beskrivelse synes at være anvendelig paa en saadan Plage som ”Byldepesten”; men i en 
voldsommere Form. Denne Plage slutter ikke, naar den næste begynder; thi i det 10de og 11te Vers, 
finder vi, at den fremdeles udføre sit rædsomme Værk, medens den femte Plage udgydes paa Jorden.



J Sandhed, forfærdelige Ting vil ske paa Jorden, og de Ulykker og Pestilenser, som bliver mere og mere 
almindelige, er blot Forløbere for større og forfærdeligere Begivenheder.
Tiden for ”Herrens Vrede” drager nær. Hans Overbærenhed og Naade har sparet en Verden, i hvilken 
Ugudeligheden er moden, indtil hans Folk er bleven fuldtalligt; da vil Jehovas Domme udøves. Profeten 
Zefanias siger til de retfærdige, som lever i de sidste Dage: ”Søger Herren, alle J sagtmodige i Landet, 
som holder hans Lov! Søger Retfærdighed, søger Sagtmodighed, maaske kan J blive skjulte paa Herrens 
Vredes Dag.” Zef. 2:3.
Ved en opmærksom Gjennemlæsnig af det sextende Kapitel i Aabenbaringen vil man finde, at de Plager, 
som beskrives der, udgydes paa Bespottere og paa Guds Folks Forfølger og paa dem, som har en falsk 
Gudsdyrkelse. Se 2det, 6te og 11te Vers.
David taler om Guds Folks Tilstand i denne forfærdelige Tid. Jdet han taler om Herren, siger han: ”Han 
skal dække dig med sine Vingefjedre, og du skal finde Ly under hans Vinger; hans Sandhed er Skjold og 
Pantser.
”Du skal ikke frygte for Rædslen om Natten, for Pilen, som flyver om Dagen, for Pest, som farer frem i 
Mørket, for Sot, som raser om Middagen.
”Om tusinde falder ved sin Side og ti Tusinde ved din højre Haand, skal det dog ikke komme nær til dig. 
Du skal kun skue det med dine Øjne og se, hvorledes der betales de ugudelige.” Sal. 97:4-8.
Da Plagerne blev udgydte over Ægypten, var Jsraels Børn fritagne for dem. J denne sidste store 
Udgydelse af Guds Vredes Plager vil Guds Folks Boliger være forskaanede for deres forfærdelige 
Virkninger. Hvor velsignet skal det ikke da blive at finde et Tilflugtssted hos den Almægtige!

Jordskjælv.
”Og der skal være Hunger og Pestilense og Jordskjælv her og der.” Matt. 24:7.
Jordskjælv er en direkte Opfyldelse af vor Frelsers Profeti. Ligesom med mange af de øvrige Ulykker, der
er komne over Jorden, kan vi vente, at Jordskjælv vil blive mere hyppige og ødelæggende, efterhvert som 
Enden nærmer sig. Historien oplyser os om, at dette har været Tilfældet, hvilket følgende Vidnesbyrd 
viser:
Fra 1700 f. Kr. til 96 ef. Kr, et Tidsrum af 1796 Aar, lser vi om kun sexten Jordskjælv, hvilket udgjør 
omtrent et i 112 Aar.
Fra 96 ef. Kr. til 1850 ef. Kr., et Tidsrum af omtrent samme Længde som det foregaaende, var der 204 
Jordskælv, hvilket udgjør et hvert ottende Aar.
Fra 1850 til 1865, et Tidsrum af femten Aar, var der femten Aar, var, der 204 Jordskjælv, hvilket udgjør 
et hver ottende Aar.
Fra 1850 til 1865, et Tidsrum af femten Aar, var der femten Jordskjælv eller et pr. Aar.
Fra 1865 til 1868, altsaa paa tre Aar, ver der femten Jordskjælv eller i Gjennesnit fem pr., Aar.
Professor Fichs oplyser, at i Aaret 1885 var der 97 Jordskjælv, og at der var 104 i 1886.
Chambers Encyclopedia oplyser, at ”det anslaaes, at 13,000,000 Mennesker er omkomne ved 
Jordskjælv”.
The Christian Statesman for 17de Juli 1875 meddeler: ”Siden saadanne Fænomener begyndte at blive 
iagttagne, har vor Tid mere end nogen anden udmærket sig ved hyppige og meget voldsomme 
Jordskjælv.”
D. T. Taylor siger i sin Bog ”The Coming Earthquake,” at i et eneste Aar, nemlig i 1868, omkom over 
100,000 Mennesker ved Jordskjælv. J Januar 1869 var der elleve Jordskjælv, hvoraf to var temmelig 
voldsomme og ødelæggende.
Zells Cycopedia beretter, at de store Jordskjælv, som hjemsøgte Sandwichøerne og Vestkysten af 
Sydamerika i 1868, var et af de mest ødelæggende, Historien omtaler. Hele Kysten af Peru fra Callao til 
Jquiqui blev ødelagt. Uhyre Flodbølger skyldede ind over Kysten. Det beregnes, at 30, 000 Personer 
omkom i Sydamerika som en Følge af dette Jordskjælv.
Det britiske Selskabs Katalog omtaler mere end 600 Jordskjælv mellem Aarene 1606 og 1872.
Flere stærke Jordskjælv og mange af mindre Betydning er bleven følte i de Forenede Stater. Og de har 
tiltaget i Antal i de senere Aar.
Blandt de voldsomste kan nævnes det, som indtraf i Aarene 1811-12. Dette Jordskjælv blev følt langs 
Mississippifloden fra Ohioelvens Munding til St. Francis, en Afstand af omtrent tre Hundrede (engelske) 
Mil. Derfra strakte det sig østover helt til Atlanterhavets Kyst. Dette kan beskrives som en Række 



Jordskjælv; thi det første Stød føltes i December 1811 og det sidste i Februar 1812. Det varede saaledes 
en Tid af to Maaneder.
Vandet i Missippifloden, som var taalelig klart forud, antog en rødlig Farve paa Grund af det Dynd, som 
kastedes op fra Bunden. Dybe og brede Revner opstod langs Stranden, og idet de lukkede sig, kastedes 
Vand og Dynd ivejret højere end Trætoppende. Fiskerne roede hurtig ud af Vandet for at undgaa Farerne 
paa Land, og meget af dem druknede i de sydende og brusende Bølger, som undertiden rejste sig flere 
Fod ivejret for atter at falde tilbage. Andre blev kastet højt op paa Land og blev ladte igjen paa det tøre, 
naar Vandet atter strømmede tilbage.
Flere stærke Jordstød er bleven følte i Kalifornien blandt hvilke kan nævnes et i 1865 og et i 168, som 
især var meget ødelæggende. J San Francisco faldt flere Bygninger ned, og mange havde taget saadan 
Skade at de maatte rives ned. Stødet føltes ogsaa i Oakland, San Leandro, San Jose, Redwood City og 
flere andre Steder med større eller mindre Voldsomhed.
Et voldsomt Jordskjælv hjemsøgte Charleston, Syd Carolina, i 1886, i hvilket 40 Personer mistede Livet. 
Ejendomme til en Værdi af $ 5,000,000 blev ganske ødelagte.
Vor Frelser siger: ”Alt dette er kun Veernes Begyndelse.” Matt. 24,8.
Det ufejlbare profetiske Ord oplyser os om, at lige før Herrens Komme vil der komme et Jordskjælv saa 
forfærdeligt, som Verden ikke har været Vidne til, siden ”Afgrundens kilder opbragt” paa Syndflodens 
Tid, Ja dette Jordskjælv vil hele Jorden ødelægges. ”Jordens Grundvold bæver; Jorden sønderslaaes 
aldeles, Jorden sønderrives aldeles, Jorden bevæges hid og did. Jorden raver som den drukne og svajer 
som Hængekøjen; dels Overtrædelse er svar over den, og den falder og staar ikke op ydermere.” Es. 
24,18-20.
Apostel-Profeten Johannes siger om dette Jordskjælv: ”Og der skete et stor Jordskjælv, saadant, som ikke 
er skeet fra den Tid, at Menneskene blev til paa Jorden, et saadant Jordskjælv saa stort.” ”Og hver Ø 
flyede, og Bjergene blev ikke fundne.” Aab. 16: 18,20.
Der er mange Skriftsteder, som hentyder til denne forfærdelige Omveltning, som finder Sted i 
Forbindelse med den store Dag. Her er et af dem: ”Herren skal brøle fra Zion og lade sin Røst høre fra 
Jerusalem, og Himmel og Jord skal ryste; men Herren skal vær en Tilflugt for sit Folk og et Værn for 
Jsraels Børn.” Joel 3:21. Læs ogsaa omhyggelig Ez. 39: 19,20.
Havets Øer vil forsvinde. Bjergene vil revne og styrte ned. Menneskenes stolte Foretagender vil synke i 
Grus.
Dette Jordskjælv udgjør en Del af den syvende Plage, som omtales i Aab. 16:17-21. Denne Plage er den 
sidste af de forfærdelige Domme, som Gud udøser over de ugudelige. Den næste Begivenhed, som finder 
Sted, er Menneskens Søns komme i Himmelens Skyer.
Maa vi have Fred med Gud, saa vi kan blive ”skjulte paa Herrens Vredes Dag”. Maa vor Erfaring da 
blive, hvad David forudsiger om denne Tid: ”Om tusinde falder ved din Side og ti Tusinde ved din højre 
Haand, skal det dog ikke komme nær til dig. Du skal kun skue det med dine Øjne og se, hvorledes der 
betales de ugudelige.” Sal. 91:7:8.
Lad os følge Apostlens Formaning: ”Jfører Guds fulde Rustning, at J kan være mægtige til at staa imod 
Djævelens Anløb, Thi vi har ikke kamp mod Kjød og Blod, men mod Fyrtendømmer og Magter, som 
Verdens Herrer, som regjerer i denne Tids Mørke, mod Ondskabens Aandelige Hær under Himmelen. 
Derfor tager Guds fulde Rustning paa, at J kan gjøre Modstand paa den onde Dag og bestaa efter at have 
overvundet alt.” Ef 6:11-13.

Vulkaner.
”Da du har gjort underlige Ting, skulde vi da ikke vente? Du nedfor, Bjerge flød bort for dit Ansigt.” Es. 
64:2
J Forbindelse med Betragtningen af Jordskjælv kunde det være meget passende at omtale de stedse 
tiltagende vulkanske Udbrud, som nu er bleven saa alvorlige i deres Art, at de mere og mere gjøres til 
Gjenstand for videnskabelig Granskning.
Apostlen Peter siger, idet han omtaler, at der i de sidste Dage skulde komme Spottere, som lader haant om
Beviserne paa, at Verdens Ende stunder til: ”Thi de vil ikke vide dette, at ved Guds Ord blev Himlene 
fordum, og Jorden fremstod af Vand og ved Vand, hvorfor den Verden, som da var, ved Vand blev 
oversvømmet og forgik. Men Himlene og Jorden, som nu er, gjemmes ved et samme ord og Jlden, 
bevarede til Dommens og de ugudelige Menneskers Fordærvelses Dag.” 2 Pet. 3:5-7.



Vi slutter altsaa af denne Fremstilling, at ligesom Jorden engang blev ødelagt ved Vand, saaledes bevares 
den nu fra Jlden.
J Beretningen om Jordens Ødelæggelse ved Vand hedder det, at da ”opbrast alle Kilder i den store 
Afgrund, og Himmelens Sluser oplodes”. 1 Mos. 7:11.
Jkke alene strømmede Regnet ned fra oven, men Vandene i Jordens Jndre brød frem, og derved 
foraarsagedes den forfærdelige Oversvømmelse, som fuldstændig forandrede Jordens Overflade.
Denne Ødelæggelse ved Vand benyttes af Apostlen som et Symbol paa den forestaaende Ødelæggelse 
ved Jld, som Guds Ord viser os vil visselig komme. Derfor tror vi, at Herren ikke alene vil lade Jld regne 
ned fra Himmelen, som han gjorde over Sodoma og Gomorra, men at der ogsaa vil udgaa Jld fra Jordens 
Jndre.
Denne Anskuelse synes at støttes af, hvad vi læser i Es. 34:9: ”Og dets Bække skal forvandles til Beg, og 
dens Jordbund til Svovl, og dets Land skal blive til brændende Beg.” Det foregaaende Vers viser os, at 
dette er en Beskrivelse af ”Herrens Hævns Dag, Gjengældelsens Aar for Zions Retssag”.
Apostlen Judas fortæller os, at Byerne Sodoma og Gomorra er satte for os som et Eksempel, ”idet de 
bærer en evig Jlds Straf”, det vil sige, den er evig i sine Følger. Juda 7. Det er vidstnok saa, at 
Beretningen i først Mosebog siger intet om noget vulkansk Udbrud i Forbindelse med disse Byers 
Ødelæggelse, men den Kjendsgerning at det Omraade, hvor disse Byer laa, nu er dækket af det Døde 
Havs Vande, der ligger 1317 Fod lavere end Middelhavets Overflade, saavel som andre Omstændigheder,
der kunde anføres, antyder klart nok, at dette Havs Leje maa være Krateret af en udslukket Vulkan.
Naar vi nu altsaa betænker, at da Jorden blev ødelagt af Vand, kom der ikke alene Regn fra oven, men 
ogsa Vand fra neden, og vi tillige erindrer, at ligesom den engang blev ødelagt af Vand, saaledes skal den 
forgaa ved Jld, og at Sodoma og Gomorra er satte til et Eksempel, saa synes den Slutning ganske rimelig, 
at der ikke alene regnede Jld og Svovl fra Himmelen over disse Byer, men at der ogsaa brød Jld frem af 
Jorden for at gjøre Ødelæggelsen fuldstændig; thi da Jlden ophørte at bryde frem, far endog Ruinerne af 
disse Byer forsvundne, opslugte af Jorden ligesom Kora, Datan og Abriam og deres Tilhængere i Ørknen.
Med hvilken Gru læser men ikke for første Gang om Ødelæggelsen af Pompeji ved Udbruddet af 
Vulkanen Besuv Aar 79 ef. Kr? Og dog har der været vulkanske Udbrud i senere Tider saa meget mere 
grufulde, at hin Begivenhed næsten er glemt.
Vi behøver ikke at gaa langt tilbage i Tiden for at erfare, hvilke mægtige Ødelæggelsens Kræfter, der 
rører sig i Jordens Jndre. Jkke længere tilbage end den 12te Maj 1902 blev St. Pierre, en By paa 30,000 
Jndbyggere paa Øen Martinique i Vestindien fuldstændig ødelagt i nogle faa Øjeblikke, idet ikke ene 
eneste af dem, der befandt sig i selve Byen, overlevede den frygtelige Katastrofe for at fortælle derom. 
39,000 Sjæle gik i et Øjeblik ind i Evigheden, bortrevne af Ødelæggeren, nogle i deres egne Hjem, nogle i
deres Forretningslokaler og nogle desværre i Lastens Huler.
Mange af Skildringer, der er fremkomne af denne Katastrofe, omendskjønt levende fremstillet og 
nøjagtige i de Punkter, der berøres, undlader dog at paapege en vigtig Omstændighed i Forbindelse med 
Udbruddet af Mt. Pelée, nemlig de kvælende og brændbare Gasarter, der strømmede ud af Bjerget og 
lagde sig over Byen og Havnen. Denne Foreteelse leder Opmærksomheden hen paa Apostlen Peters 
Forudsigelser angaaende Ødelæggelsen paa Herrens Dag: ”Himlene skal forgaa med stort Bulder, men 
Elementerne skal komme i Brand og opløses.” 2 Pet. 3:10.
De Beskrivelser, der gives af Ødelæggelsen af St. Pierre, henleder, mange af dem i det mindste, Tanken 
paa den Dag, der omtales i Herrens Ord, da Jorden skal opbrændes, og alle Menneskenes stolte Gjerning 
gaa til grunde, ligesom det visnede Græs paa Marken samles og kastes i Ovnen.
Om Jordens Tilstand efter den Tid siger Profeten, at den ”skal være øde fra Slægt til Slægt”, ”han skal 
udstrække Maalesnoren over den, at den bliver øde, og veje den ud, at den skal blive Ørk.” Es. 34:10,11.
Hven kan læse om disse Ting – og mange andre Beretninger om lignende Ødelæggelser kunde 
fremstilles, hvis Rummet tillod – og alligevel tvivle paa, at Gud ved disse Hjemsøgelser, enten de nu er 
sendte direkte eller blot tilladte i Forsynets Styrelse, vil advare Verden om, at den Dag, da hver Ø skal fly 
og Bjergene ikke mere blive fundne, og da en stor Hagel, centnertung, skal falde paa Menneskene, er nær.
Aab. 16: 20,21.
Hvem kan høre og læse om disse forfærdelige Ødelæggelser og ikke indse, at Gud i sin Naade advarer 
alle om at fly fra den tilkommende Vrede, medens Naadens Tid endnu varer.

Storme og Flodbølger.



”Stomvejr, som udretter hans Ord.” Sal. 148:8. ”Og der skal ske Tegn i Sol og Maane og Stjerner, og paa 
Jorden skal Folkene ængstes i Fortvivlelse, naar Havet og Bølgerne bruser.” Luk.21:25
Sammen med de andre Ulykker, som skal komme over Jorden, naar ”Herrens Dag er nær”, kan vi ifølge 
denne Profeti vente at høre om ødelæggende Storme baade paa Land og paa Sø. Vi behøver kun at 
betragte de forfærdelige Tonadoer og Flodbølger, hvoraf vi ofte finder haarrejsende Beskrivelser i 
Aviserne, for at overbevise os om, at vi befinder os i en Tidsalder fuld af alskens Ulykker og 
Hjemsølgelser, hvortil Verdenshistorien ikke kan opvise Magen.
J en Prædiken om ”Vore Dages Undere”, holdt i 1883, siger T. De Witt Talmage:
”Men betragt Cyclonerne, de ødelæggende cycloner. Ved Ganges’ Munding findes tre Øer, Hattia, 
Sundeep og Decan Schahbaspoor. Ved Midnat engang i Oktober 1876 hørtes paa alle disse tre Øer 
Raabet: Vandet! Vandet! En Cyclon opstod og rullede Søen ind over disse tre Øer, og en af en 
Folkemængde paa 340,000 druknede 215,000. Kun de, som havde kløvet op i de højeste Træer, frelste 
deres liv. Har du nogensinde set en Cyclon? Nej? Jeg beder Gud, at du aldrig maa see nogen.
”For nogle Uger siden var jeg i Minnesota, hvor der kom en af disse Cycloner paa Land, som fejede Byen
Rochester fra dens Grundvold og tog Vaaningshuse, Stalte, Mænd, Kvinder, Børn, Heste og Kvæg og 
kastede dem omkring i en forvirret Masse. Cyclonen løftede et Træ og kastede det til Jorden. Et 
mægtigere Væsen end Maskinisten havde sit Haand paa Luftbremsen. Cyclon i Kansas for nogle 
Maaneder siden, Cyclon i Missouri, Cyclon i Wisconsin, Cyclon i Jllinos, Cyclon i Jova. Satan, de Fyrste,
som har Magt i Luften, har aldrig faaet i stand saadanne Forstyrrelser i Luften som i vore Dage. Og har 
jeg ikke Ret til at sige, at en af den Tids Ejendommeligheder, i hvilken vi lever, er cycloniske Ulykker?
Satan er den ”Fyrste, som har Magt i Luften”. Ef 2:2. Han glæder sig ved at bringe Ulykker og Sorg over 
Jorden. Hans Bestræbelser i denne Retning vil blive meget større og Ødelæggelserne mere forfærdelige, 
eftersom vi nærmer os Enden. Johannes siger: ”Ve dem, som bebor Jorden og Havet, thi Djævelen er 
nedstegen til eder; han har stor Vrede, fordi han ved, at han kun har en liden Tid.” Aab. 12:12.
Saa længe som Gud har et Værk at udføre paa Jorden og et Folk at samle ind fra alle dens Nationer, vil 
Djælvelens Vrede blive holdt tilbage. Men Paulus siger, at de, som lever i de sidste Dage, skal ”fare frem 
til det værre”. Efterhaanden som Menneskene forkaster Gud, vil hans Kraft og Aands Paavirken tages 
bort fra Jorden, og Satan vil faa mere Magt til at virke ifølge sin egen onde Vilje.
At dette er saa, finder vi et Eksempel paa i Jobs Historie. Saa længe Gud beskyttede Job, fandt Djævelen, 
at han havde ”sat Gjærde om ham og om hans Hus” og om alt, hvad han havde. Job 1:10.
Men da Herren borttog sin Beskyttelse og tillod Satan at gjøre med Job, hvad han vilde, finder vi, at han 
bragte Ødelæggelse over ham og halt, hvad han havde. Og det, som Satan benyttede, var onde 
Mennesker, Jld fra Himmelen og Vind fra Ørkenen.
Vi fatter ikke til fulde, hvad vi skylder Gud med Hensyn til den Beskyttelse, hvormed han vaager over os.
Naar denne Beskyttelse til sidst borttages, hvilket snart vil ske, da vil Satan bringe forfærdelige Ulykker 
over denne Jord. Han har alt begyndt sin gjerning, og Verden staar skrækslagen ligeoverfor de 
Ødelæggelser, han allerede har afstedkommet.
Mange Sider kunde skyldes med Beretninger om forfærdelige Cycloner, som i de sidste Aar har sejret 
over store Landstrækninger og efterladt Død og Ruin i deres Spor. Det vilde tage store Bøger til at omtale
og beskrive dem alle. Følgende fra New York Tribune for 12te Nov. 1862 belyser, hvad vi har sagt:
”Disse Storme har iaar været usædvanlig hyppige og forfærdelig ødelæggende. Lynilden, Orkanerne, 
Skypumperne tæller i de vestlige Stater deres Offere i Hundredevis. Og i mange Dele af Europa Existerer 
de samme Tilstande, tilligemed Jordskjælv paa Steder, hvor Jordskjælv aldrig før er bleven følte. 
Aarsagen til alt dette er en Hemmelighed.”
De Flodbølger, som har skyllet over forskjellige Kyststrækninger, er om muligt endnu forfærdeligere end 
Cyclonerne. Og de bliver mere og mere hyppige.
J 1877 hjemsøges en Del af Sydamerikans Vestkyst af Jordskjælv, ledsaget af en Flodbølge, ledsaget af 
en Flodbølge. Den britiske Vicekonsul giver følgende Beskrivelse:
”Hvilket Syn! Jeg saa alle Skibene i Bugten drages ud til Søs som af en usynlig Magt; Angere og 
Kjættinger var som Garntraade. J Løbet af nogle faa Minutter standsedes den store udgaaende Strøm af en
mægtig Bølge, som jeg antager var ca. femti Fod høj. Den kom med en forfærdelig Fart; førende alt med 
sig i sin frygtelige Majestæt. Skibene førtes med en uimodstaaelig Magt mod Stranden, undertiden 
svingende rundt, som om de søgte at undfly deres Skjæbne.”



Jdet New York Tribune for 12te Nov. 1868 taler om disse Forstyrrelser J Naturen og deres Rækkevidde 
og Jndflydelse, siger det:
”Disse Flodbølger er de mærkeligste og mest udstrakte, om hvilke vi har nogen Beretning. Det siges, at 
de gaar frem med en Hurtighed af et Tusinde Mil i Timen. De store Oceaner, baade Atlanterhavet og 
Stillehavet, er bleven voldsomt bevægede i hele deres Udstrækning. Vi vil i Særdeleshed nævne den 
Flodbølge, som skyllede ind over St. Thomas og de nærliggende Øer, og som var ca femti Fod høj. De, 
som har været vidne til saadanne Flodbølger, siger, at Havets Brøl er overmaade rædselsfuldt.”
J New York Mercantile Journal for November 1868 finder vi følgende:
”Gamle Moder Jord har tilladt sig nogle besynderlige Ting i de sidste ti Aar, og især har dette været 
Tilfældet i de sidste tre Aar. Tornadoer, Skypumper paa Søen saavel som paa Landet, Oversvømmelse, 
vulkanske Udbrud og Jordskjælv hører til Dagens Orden og bliver for hvert Aar voldsommere og 
voldsommere. Og ikke alene det, men de indtager et større og større Omraade, for hver gang de 
indtræffer. Det sidste Stød, som paa en saa forfærdelig Maade lagde store Dele af Sydamerika øde, blev 
følt over en Tredjedel af Jordens Overflade. Disse ildevarslende Fænomener optager overalt den 
videnskabelige Verdens Opmærksomhed.”
Guds Ord beretter om en anden og frygteligere Storm, som skal bryde løs over Jorden: ”Og en stor Hagel,
centnertung, faldt ned fra Himmelen paa Menneskene; og Menneskene bespottede Gud for Hagelens 
Plage, thi dens Plage er meget stor.” Aab. 16:21.
Dette er den sidste af ”de syv sidste Plager”, hvor med Menneskene skal hjemsøges. ”Og da skal 
Menneskens Søns Tegn Aabenbares i Himmelen; og da skal alle Jordens Slægter hyle, og de skal se 
Menneskens Søn komme i Himmelens Skyer med Kraft og megen Herlighed.” Matt. 24:30.

Cyclonen i St. Louis, Mo., den 27de Maj 1896.
En af de værste Hvirvelvinde eller Cycloner, som nogensinde har hjemsøgt de Forenede Stater, var den, 
der traf Byen St. Louis, Mo., den 27de Maj 1896. Før den Tid var St. Louis paa en mærkværdig Maade 
bleven sparet, omendskjønt Cycloner og Tornadoer havde ødelagt andre Byer i Nærheden. Nogle af de 
store Storme medfører forholdsvis lidet Tab af Liv og Ejendom, fordi de hjemsøger et sparsomt beboet 
Distrikt; men naar en Cyclon træffer en stor By, er Virkningerne forfærdeligere, baade hvad Mennesketab
og Ødelæggelse af Ejendom angaar. Saadant var det, da Cyclonen traf Byen St. Louis.
Stormen kom i to paa hinanden følgende Stød, det sidste med større Kraft og foraarsagede større 
Ødelæggelse end det første. Ligesom en stor Hær ledet af en dygtig General gjør et uimodstaaeligt 
Angreb, indtil den er Slagmarkens Herre, saaledes kom den stærke Vind fyldt med elektrisk Kraft med 
overordentligt Vælde over den smukke By, og da dens grusomme Værk var fuldendt, havde over 200 
Mennesker fundet deres Død i Ruinerne, og Ejendom til en værdi af $50,000,000 var bleven ødelagt.
Først kom der en Hvirvelbind, ledsaget af et heftigt Regnskyl, der varede omtrent tyve Minutter, saa 
Gaderne og Kjælderne blev fyldte med Vand. Efter cirka fem Minutters Ophold ligesom for at samle sig 
Kræfter brød Stormen ud paa ny og rasede blot nogle Minutter. Men under denne korte Tid fik Byen et 
saa forandret Udseende, at den næsten ikke var gjenkjendelig. Træerne i Parkerne blev revn opo9g 
bortførte som Græs for Høstmandens Le. De riges solide smukt udstyrede Residenser blev revne i stykker
ligesaa saavel som de simplere Klasssers Lejeboliger. Skolehuse, Hospitaler, Kirke, Jernbanestationer, 
Fabrikker blev helt eller delvis ødelagte og gjennemblødte af det skrækkelige Renfald, der øste ned, som 
om Himmelens Sluser var bleven aabne. Dersom noget stod igjen nogenlunde ubeskadiget, syntes det at 
være ligesom ved et Tilfælde og ikke paa Grund af Mangel paa Vindens Ødelæggelsesevne.
Den Scene, som frembød sig i al dens forfærdelige Storslagenhed, og den Skræk, den bragte med sig, var 
en saadan, som det kun falder i faa Menneskers Lod her i Verden at beskue. Luften var fuld af flyvende 
Vragstumper af alle Slags. Gjenstande, der vejede flere Ton, blev kastede gjennem Luften med 
tilsyeladende ligesaa stor Lethed som den, der vejede blot nogle faa Pund. Gaderne var aldeles blokkerede
og ikke til at passere, og et Netværk af Telegraf- og Telefontraade og Stolper laa spredt overalt. Jldebrand
udbrød paa flere Steder; men Brandvæsenet kunde intet udrette; intet andet end den Regn, der faldt i 
Strømme, redde hele byen fra Undergang. Baade og Fartøjer af alle Slags paa Elven var udsatte for 
Vindens Raseri og blev beskadigede eller aldeles ødelagte og sank, dragende med sig Mandskabet ned i 
en vaad Grav. Man kan danne sig et Begreb om Vindens forfærdelige Kraft, naar man betænker, at den 
store Gads Bro over Mississippifloden, bygget af Sten og Staal i den tanke at den skulde staa for stedse, 
blev ødelagt og det mægtige Staalrækværk aldeles bortblæst.



Jngen Tunge kan udsige, ingen Pen beskrive den Forskrækkelse, som i nogle Minutter spredte sig over 
Byen, eller det forfærdelige Syn efterpaa. Døde saaes at ligge alle Steder. De saarede, halvvejs begravede 
under faldende Bygninger og sammenklemte mellem Ruierne, raabte paa den ynkeligste om Hjælp. 
Ensomme Personer søgte efter deres døde Venner. Men blev samtidig Vidne til Sorg over de bortrevne 
døde og Glæde over gjenforendede Familier.
Da den næste Morgen oprandt, frembød Byen et Billede paa Ødelæggelse, som man sandsynligvis ikke 
har set i nogen anden By efter en Storm. J Øst St. Louis blev over hundrede Personer dræbte. J dette 
Tilfælde ligesom i mange andre ser vi, at ”Stomvejr udretter hans Ord”, og vi haaber, at naar Guds 
Domme kommer over Jorden, dens Jndbyggere da vil lære Retfærdighed. Se. Es. 26:9.

Cyclonen i Bradshaw, Neb,. Den 13de Juni 1890.
Som et Eksempel paa de Cycloner, der saa ofte hjemsøger en eller anden Del af de Forenede Stater, kan 
nævnes den, der indtraf den 13de Juni 1890 og ødelagde Landsbyen Bradshaw, Neb. Det var om Aftenen 
paa en usædvanlig varm Dag, og det var ganske blikstille. Med neppe et Øjebliks Varsel kom der en kold 
Blæst, efterfulgt at en skrækkelig Hagelstorm og siden af en heftig Hvirvelvind. Den traf Jorden tre Mil 
sydvest for Landsbyen, bevægede sig i nordøstlig Retning og hævede sig tre Mil paa den anden Side. 
Byen, der havde 450 Jndbyggere, blev fuldstændig ødelagt, idet kun tre Bygninger forblev staaende. 
Hvirvelstormen havde en Bredde af omtrent en Fjerdedels Mil. Næsten alt Kvæg og Fjerkræ i dens Vej 
blev dræbt, og det synes at være en særlig Guds Forsyns Styrelse, at under den skrækkelige Ødelæggelse 
blot én Person blev dræbt og tre haardt saarede.

Flodbølgen i Japan den 15de Juni 1896.
Øriget Japan hjemsøgtes ret ofte af Jordskjælv, der i Regelen efterfølges af Flodbølger; og da 
Kyststrækningen er meget lang, og der er mange smaa Øer, som er tæt befolkede, er Tabet af 
Menneskelig under saadanne Ulykker ofte meget stort. Hele den japaneske Øgruppe er af vulkanisk 
Oprindelse, og de mægtige indre Kræfter, som før har bidraget til Øens Frembringelse, er endnu i 
Virksomhed og fører ofte store Ulykker over Folket. J 1882 skyllede Søen bort hele Landsbyer, og 
Tusinder af Mennesker omkom. Men den værste Ulykke, som har rammet Japan i de senere Tider, indtraf
den 15de Juni 1896. En Bølge, som opstod formedelst et Jordskjælv, fejede ind over Kysten med 
forfærdelig Hurtighed ved Byen Kamaishi omtrent 300 Mil nord for Tokio. Denne mægtige Bølge 
skyllede ind over Kysten i en Længde af tredive Mil, og paa denne Strækning blev enhver menneskelig 
Bolig ødelagt.
De japansiske Bygninger er i Regelen meget skrøbeligere og kan derfor kun gjøre liden Modstand mod de
vrede Bølger. 30,000 Mennesker omkom under denne Ulykke. Jdet Bølgen faldt tilbage, førte den nogle 
af de døde med sig, men efterlod Størstedelen paa Stranden, nogle dækkede af Ruiner, andre udækkede, 
overladende til Autoriteterne det skrækkelige, men nødvendige Arbejde at samle op de døde Legemer og 
begrave dem. Et Øjenvidne beskriver Scenen som ”ubeskrivelig skrækkelig”. Arbejderne holdt paa at lede
blandt Ruinerne efter døde Legemer og dreves til større Jver af Haab om Belønning. De døde blev lagte i 
lange Rækker, saa at de tilstedeværende kunde se, om de gjenkendte nogen, Store Flokke af Krager, kom 
droges til Stedet formedelst den Stank, der opstod, gjorde sig til gode med kun liden Forstyrrelse paa de 
døde Legemer.
Saadanne Scener er slet ikke ualmindelige i Japan, og det synes, som om Søen skyller ind over Kysten 
med stedse kortere Mellemrum og bringer Ødelæggelse over de aldeles hjælpeløse Jndvaanere. Armoden 
hos de gjenløste gjør, at de maa bosætte sig igjen paa de samme Steder.
Op til for omkring fyrretive Aar siden var der visse Vinde i Troperne, der blæste med en saadan 
Stadighed og Regelmæssighed sex Maaneder af Aaret i én Retning, at redere og Sibsførere gjorde 
Regning paa dem, at deres Skibe i en given Tid skulde naa frem gjennem det stille Bælte ved Ækvater, 
naar de mødte disse Vinde paa visse Længde- og Bredde grader, til det Steds Beliggenhed, de havde som 
Rejsens Maal. De grundede da deres Beregninger paa, hvor lang Tid det vilde tage at gjøre en Tur, og 
bestemte Fragterne derefter. Derfor blev disse Vinde kaldte Passatvinde, (”trade winds”).
Men ved fyrretyve Aar siden begyndte disse Vinde at blive ustadige og upaalidelige. Jstedetfor at møde 
dem paa visse Beredegrader fandt Søfolkene dem ofte langt længere nord eller syd, og de var da i Regelen
svage og omskriftlige. Undertiden paatraf Skibene dem slet ikke, og Rejsen blev saa meget forlænget, at 
den blev uden Udbytte.



Omtreng ved den Tid, da disse Vinde begyndte at vise sig upaalidelige, viste der sig ogsaa Tegn til en 
Aftagen i de voldkomme Tyfoner, som man havde mødt med til visse Tider paa Aaret i det kinesiske Hav.
Forhen var det en Sjælenhed, at den Kaptejn sejlede over dette Hav uden at blive udsat for disse stærke 
Storme, der fejede hen over Havet med uimodstaaelig Kraft. Men nu forkommer disse Tyfoner saa 
sjeldent, at det omtales i Aviserne, naar nogen er bleven udsat for dem og beretter derom.
Underligt nok, da Passatvindene begyndte at vise sig upaalidelige, og Tyfonerne i det kinesiske Hav 
ophørte at indtræffe til sine regelmæssige Tider, saa begyndte Cyclonerne paa Landjorden at øve deres 
Hærværk, og de er bleven mere og mere voldsommere og ødelæggende Aar for Aar siden, idet ”den 
Fyrste, som har Magt i Luften,” har faaet Tilladelse til at gjøre Anvendelse af disse Elementer som 
Ødelæggelsesvaaben, efterhvert som Herrens store Dag nærmer sig, og Guds Aand i fuldere Udstrækning 
tages bort fra Jorden. Satan tillades saaledes næsten uhindret at fuldbyrde sine Planer og Ønsker med at 
ødelægge Liv og Ejendom.

Krige og Rygte om Krige.
”Men J skal høre Krige og Rygte om Krige.” Matt. 24:6.
Jdet vor Frelser beskriver Verdens Tilstand lige forud for sit andet Komme, siger han, at der skal høres 
”Krige og Rygte om Krige”, og at ”Folk skal rejse sig imod Folk og Rige imod Rige”. Matt. 24:6,7. Disse
Ord viser, at eftersom Tiden for Herrens Komme nærmer sig, vil Jordens Nationer gjøre usædvanlig store 
Forberedelser til Krig.
Verden har været en stor Slagmark, hvor baade svage og de stærke har kjæmpet for Overmagten. 
Nationer er opstaaede ved Krig og Blodsudgydelse, har holdt Stand og Sværdet og er gaaede tilgrunde, 
paa samme Maade som de opstod. Tiden har ikke forandret Menneskenes Hjerter, og ligesom Nationerne 
har gjort fordum, saaledes gjør de den Dag i dag, blot i en større Maalestok. Kaster vi et Blik ud over 
Verden for nærværende, kan vi ikke undgaa at blive slagne af de Forberedelser af Krig, som nu gaar for 
sig, og som langt overgaar Historien nogensinde kan opvise.
Fra den franske Revolution i 1789 til Slaget ved Waterloo i 1814 var Europa Skuepladsen for Napoleons 
Krige. Disse Krige er noget af det forfærdeligste, Historien omtaler. Men de Forberedelser til Krig, som 
nu optager de europæiske Nationers Opmærksomhed, foregaar efter en Maalestok, som man ikke havde 
nogen Anelse om i de Dage. Napoleon Udkjæmpede mange af sine mest mindeværdige Slag med en Hær 
som i Europas Øjne i dag vilde synes uforholdsmæssig liden. J Slaget ved Austerliz, hvor man vandt en af
sine mest berømte Sejre, tællede hans Hær ikke over 75,000 Mand. Hans Felttog til Rusland blev 
foretaget med 450,000 Mand J Slaget ved Leipzig var der 136,000 Franskmænd mod 230,000 allierede 
Tropper. Ved Waterloo, som kan kjæmpede sit sidste Slag, udgjorde hans Hær blot 75,000 Mand. Hvor 
smaa var ikke disse Arméer i Sammenligning med Nutidens! De fem store Magter paa Europas Fastland, 
Frankrige, Rusland, Tyskland, Østrige-Ungarn og Jtalien, har hver en staaende Armé paa 1,000,000 
Mand, og i Krigstilfælde kan hele den mandlige Befolkning udkommanderes.
Storbritanien er ligeledes beredt til Krig, og dette Lands Armé tæller 450,000 Mand; men dets største 
Magt ligger i dets Flaade. Alle disse Magters Flaader forbedres stadigt, og det er en Kjendsgjerning, at 
mere end 75 Procent af alle disse Lands Statsindtægter benyttes til Krigsrustninger. De mindre Lande i 
Europa er bleven grebne af den samme Aand og forøger deres Hære og Flaader i Forhold til deres 
Folkemængde og Midler. Europa ligner en stor Krigslejr, og de unge Mænd tages bort fra deres fredelige 
Sysler for i Lejrens ugudelige og vilde Liv at opøves til at myrde deres Medmennesker.
Men intet har mere overrasket Verden end de Krisgsrustninger, som nu foregaar i Japan. For tredvie Aar 
siden var dette Land ukjendt som en Millitærmagt; nu har det hævet sig op til en Stormagt af første Rang 
og er ikke bange for at møde hvem som helst i Slag. J dets Krigskibes Størrelse og Antal staar det alene 
tilbage for England. Siden Kinas Nederlag i Krigen med Japan har ogsaa dette Land begyndt at vaagne, 
og ledet af Rusland gjør det ogsaa store Forberedelser til Krig.
Hvad mener dette, at disse hedenske Nationer skulde saa pludselig vaagne op og udvikle sig til store 
Militærmagter? Er det ikke, fordi de bereder sig til at spille en sidste forfærdelig Akt i denne Verdens 
Drama? Profeten Joel udbryder, idet han i profetiske syner blev vist denne Tid: ”Udraaber dette iblandt 
Hedningerne, helliger en Krig, opvækker de vældige, lader alle Krigsmændene komme frem, drage op. 
Smeder eders Hakker om til Sværd, og eders Vingaardsknive til Spyd; den svage sige: En Helt er 
jeg! . . . . . Opvækkes skal Hedningerne og drage op til Josafats Dal; thi der vil jeg sidde at dømme alle 
Hedningerne trindt omkring fra. Lægger Seglen til, thi Høsten er moden.” Joel 3:14-18.



Apostel-Profeten Johannes beskriver den samme Tid og siger: ”Og Hedningerne vredes, og din Vrede er 
kommen, og de dødes Tid, at de skal dømmes, og at du skal give dine Tjenere Profeterne Løn, og de 
hellige og dem, som frygter dit Navn, de smaa og de store, og fordærve dem, som fordærver Jorden.” 
Aab. 11:18.
Nationerne er vrede; de er misundelige paa hverandre; enhver af dem frygter for, at de øvrige skal vinde 
en eller anden Fordel i Handel, i Magt eller i Landomraade. Derfor forøger de deres Hære og fabrikerer 
Krigsredskaber, som er undere i Opfindsomhed og Ødelæggelsesevne. Frankrige og Tyskland, der hader 
hverandre med et uforsonligt Had, har begge søgt saa længe efter allierede, indtil Europa er delt i to store 
mod hinanden fjendtlige Lejre. De europæiske Lande er bleven grebne af en Bejærlighed efter 
Landomraade, som har ledet til Afrikas Deling og til en uberettiget Jndblanding i Kinas Affærer. Der er 
neppe en Ø i Havet, fra det frugtbare og herlige Madagaskar til det mindste Klipperev i Sydhavet, som 
ikke er bleven taget i Besiddelse af de europæiske Magter. Endog de Forenede Stater er bleven greben af 
denne Udvidelses- og Erobringsaand, og det er tvivlsomt, om det i sin Ærgjerrighed lader sig nøje med de
vestindiske Øer og Filippinerne.
Med en saadan Tingenes Tilstand kan man ikke vente andet end Forberedelser til Krig – man kan ikke 
vente andet end ”Krige og Rygte og Krige”. Snart hører man, at Rusland er rede til at trænge ind i 
Tyrkiet, snart at dets mægtige Arméer vil overskride Himmalaja og angreibe Jndien. Saa igjen hører man, 
at Misforstaaelser mellem England og Tyskland kan føre til Fjendtligheder mellem disse to Nationer. Jkke
før er dette Rygte døet hen, før der opstaar en Knude paa Traaden mellem Frankrige og England i 
Anledning Ægypten eller andre Forviklinger i Afrika. Saa er der stormende Scener mellem ungarnske og 
østerrigske Medlemmer af den Østrigste Rigsdag, hvilket og truer med et aabent Brud mellem de to Land. 
De sydtyske Stater er ikke fornøjede med deres underordnede Stilling i Riget; Socialisterne er 
virksomme; og Nihilismen staar i Mørket rede til at støde en Dolk i hvilken som helst konge eller 
Statsmand, som kommer i deres Vej. Pave Leo var før sin Død, støttet af den katolske Gejstlighed, i 
Begreb med at lægge hemmelige Planer for at omstyrte det italienske Rige, gjenvinde sin verdslige Magt 
og genoprette den Anseelse, han fordum besad bland Europas Fyrstehuse. Er det at undres over, at der er 
under saadanne Omstændigheder skulde være ”Krige og Rygte om Krige”?
De Forende Stater er paavirket af den herskende Tidsaand. Det har sin Monroe Doctrine, som er meget 
anstødelig i de europæiske Magters Øjne. Og denne Doktrin kan alene opretholdes ved Hjælp af staaende 
Hære og en mægtig Flaade. Derfor raabes der paa en ”kraftig Udenrigspolitik”, en stærk Flaade bygges, 
og paa Anbefaling af de højeste militære Autoriteter er Hæren bleven storlig forøget.
Det er de Forenede Staters faste Beslutning ikke at tillade nogen europæisk Magt, som ikke nu besidder 
nogen Koloni paa den vestlige Halvkugle, at bemægtige sig noget Territorium der, og dette kan til 
hvilkensomhelt Tid bringe de Forenede Stater i Kollision med en eller anden af de efter land graadige 
europiske Magter. Naar det endelige store Opgjør mellem Nationerne kommer, vil de Forenede Stater 
være rede til at tage Del.
Nationerne gjør ikke saadanne Forberedelser til krig for intet. En Nation kan ikke vedblive at ruste sig og 
aldrig begynde Krig. En eller anden Tid vil Stormen bryde løs i alt sit Raseri, og alle tidligere Krige vil 
være som intet at regne mod det forestaaende Sammenstød. J denne Krig vil Herrens ”vældige” tage Del. 
Joel 3:16. En anden Profet siger: ”Folkene buldrer som store Vandes Bulder, men han truer dem, saa de 
flyr langt bort; og de bortjages som Avner paa Bjergene for Vejret, og som en Hvirvel for Hvirvelvind.” 
Es. 17;12,13.
Undertiden har det set ud, som om en almindelig Verdenskrig var ved at bryde løs, men saa har Uvejret 
blæst over, og Nationerne har atter optaget deres vanlige Gjerning, at ruste sig og betragte hverandre med 
mistænkelige Blikke. Hvoraf kommer dette? – Gud har en Gjerning at udføre paa Jorden. Guds Engle 
holder Krigens Vinde, indtil ”Guds Tjenere” er ”beseglede”. Aab. 7:3.
Men det vil ikke vare længe, før disse Krigsrygter vil blive forvandlede til virkelig Krig – og det til Krig, 
hvis Mange i Rædselsfuldhed Historien ikke kan opvise, og ingen er sikker med Undtagelse af dem, som 
har gjort Herren til deres Tilflugt, og som har sat deres Haab til en anden Verden end denne, den nye Jord,
hvori Retfærdighed skal bo. Matt. 5:5; 2 Pet. 3:13.
Ønsket om Fred formaar ikke at bringe Fred, saa længe Grundaarsagen til Strid er tilstede – Synd og 
Genenytte i Hjertet. Først naar det onde bliver fjernet fra Menneskets Hjerter, og deres Regent bliver 
Fredens Fyrste – først da vil al Krig ende, og Freden herske paa Jorden fra Solens Opgang til dens 
Nedgang.



Folkene ængstes.
”Paa Jorden skal Folkene ængstes i Fortvivlelse.” Luk. 21:25.
Tiden umiddelbart forud for Herrens Komme vil være fuld af Beviser paa, at han er nær. Der skal være 
Tegn paa Jorden – Synd, Ryggesløshed og Vantro skal være særdeles fremherskende. De store Hære, som
er fuldt rustede til Krig, viser, at Nationerne er Vrede, og at Guds Vrede snart skal udøses over dem. Og 
disse Nationer skal, har Herren sagt, ”ængstes i Fortvivlelse”. Et Blik paa Jordens Folkeslag viser, at der 
er megen Ængstelse og Fortvivlelse, og Verdens Statsmænd bryder deres Hoveder med, hvad de skal 
gjøre for at bringe bedre og tryggere Tider.
En af Aarsagerne til at den herskende Nød, der vækker saa megen Ægstelse, er det mangehovede Uhyre 
Militarismen, og foraarsager Nød paa to Maader: for det første ved at saa mange unge Mænd tages bort 
fra deres fredelige Sysler, hvorved Mandens Arbejdes lægges paa Kvinden, medens han ligger uvirksom i
Lejren; for det andet ved den uhyre Beskatning ved hvilken saadanne store Armeer opretholdes. Enhver 
Nation i Europa sukker under disse snart for tungt trykkende Byrder.
Denne overhaandtagende Militarisme og dens Følgesvend, den uhyre Beskatning, skriver sig fra den 
fransk-tyske Krig i 1870-71. Frankrige havde været den første Militærmagt i Europa, men da det maalte 
Kræfter med Preusen, blev det overvundet. Presussen blev pludselig stort og mægtigt, Tysklands Hoved, 
og tvang Frankrige til at betale en klækkelig Sum Penge samt afstaa Elsas-Lothringen. Dette saarede dybt 
Frankrigs nationale Følelse, og det bemægtigedes af en Ønske om engang i Tiden at blive i stand til at 
gjenvinde de tabte Besiddelser.
Den Fart, hvrmed den franske Nation kom sig efter sit Nederlag, forbausede den øvrige Verden. Tyskland
blev bange og forøgede sin Armé. Frankrige gjorde ligesaa. Og saaledes fortsattes Kappesktriden. 
Tyskland allierede sig med Østerige. Derpaa blev Trippelalliancen dannet mellem Tyskland, Østerige og 
Jtalien. En af Alliancens Betingelser var , at de skulde vedligeholde store Arméer. Frankrige, isoleret og 
truet fra alle Kanter, dannede til sidst en Alliance med Rusland, og disse Nationers Rustninger og de 
Beskatninger som er nødvendige for at befordre dem, forøges stadig. Andre Regjeringer, som ser, at et 
Sammenstød er uundgaaeligt, og som ønsker at være beredte, forøger ogsaa deres Arméer, og paalægger 
Folket større og større Skatter.
Disse Nationers ledende Mænd, som ved, at en Krig med saadanne Arméer og Vaaben, som nu er i Brug, 
vil bringe fuldstændig Rusin og Ødelæggelse, anstrænger sig alt, hvad de kan, for at forebygge Krigen. 
Visheden om, at den vil komme, er dog saa stor, at fra Kongens Palads til Bondens Hytte lever de i stadig 
Frygt og Ængstelse.
En anden Side ved denne Sag, som vækker Frygt og Ængstelse, er den, at de Magter, som er allierede 
mistænker hverandre for at danne hemmelige Alliancer med andre. Skulle en Krig pludselig bryde ud, er 
der ingen Tvivel om, at Hærene vilde blive opstillet paa en Maade, som vilde forbause Verden.
Saadanne Tilstande kan ikke lede til andet, end at Folkene ængstes.
Til alle disse Aarsager kommer ogsaa den Misfornøjelse, Folkene i Europa og til dels i hele Verden føler 
ligeoverfor de existerende Regjeringssystemer og den Maade, hvorpaa de administreres.
Før den amerikanske Revolution var der kun nogle faa Fremskridtsmænd og Filantroper, som sad inde 
med den Tanke, at det almindelige Folk havde nogen Rettigheder. At overgive sit Legeme til Kongens 
Disposition og sin Sjæl til Præstens, Biskoppens eller Pavens var Folkets højeste og helligste Pligt. J 1776
begyndte en ny Tidsalder – en Folkets Tidsalder. Friheden var bleven dreven bort fra den gammel 
Verdens Enemærker og havde søgt et tilflugtssted i Amerikas Vildnis. Der hævede den sin Røst for det 
almindelige Folks Rettigheder. Den gjorde sin Ret gjældende, at oprette en Kirke uden Pave og en Stat 
uden Konge. Europa følge dette, og blev franske Revolution, en af Historiens mest betydningsfulde og 
mest vidtrækkende begivenheder, var en Følge deraf. Skjønt der var gjort mange Forsøg paa at 
undertrykke og knuse den, er dog Frihedens Aand bleven følt i Europa siden den Tid, og den har af og til, 
som i 1848, fejet Konger fra deres Troner og Paver fra deres Altere.
For nærværende søger Konger og Præster at stramme de Baand, der har paa Folket, og Følgen er en vidt 
udbredt Modstand fra Folkets Side. Nihilisterne i Rusland, Kommunisterne og Anarkisterne i Frankrige, 
Spainen og Jtalien hører til det misfornøjede Folk, der dels paa en hæderlig Maade og dels ved de værste 
Midler søger at indføre en ny Tingenes Tilstand. Den bedre Klasse af disse Agitatorer søger ad Lovens 
Vej og ved andre fredelige Midler at skaffe de kuede større Frihed; men de værste af dem griber til 
Dolken, og Dynamiten for at jage Skræk i de styrende og faa deres Ønske fremtvunget.



Denne Følelse af uro har krydset Atlanterhavet og spreder sig blandt Amerikas Samfundsklasser, efterdi 
de uhyre Sammenslutninger blandt Kapitalisterne gjør det vanskeligt for de mindre bemidlede at kunne 
klare sig. Arbejderne synes ikke, at Lønnen for ærligt arbejde og Slid er ligelig fordelt. Tænkende Mænd, 
der har studeret Historien og faaet Øjnene opladte for den Lærdom, man kan drage af Fortidens 
Begivenheder, holder for, at Forholdene nu har stor Lighed med Tiden lige forud for den franske 
Revolution; derfor venter de paa et voldsomt Udbrud af en eller anden Art i den nære Fremtid. Der 
hersker vidtspredt Uro, og denne Følelse er visselig en Forløber for Revolution.
Naar vi betænker, hvorledes Nationerne er forenede i Alliancer, bebyrdede med Gjæld og fremdeles 
forøger deres Gjæld ved uhyre Krigsforberedelser; Hvorledes Mistænksomhed og Misundelse sidder i 
Højsædet; hvorledes Folkets ledende Mænd ikke ved deres arme Raad med, hvordan de skal styre deres 
Statsskibe klar af alle de Klipper, som vil knuse dem, paa samme Tid som de har at gjøre med 
misfornøjede og oprørske Folk – naar vi betænker alt dette, saa er det ikke at undres over, at vor Tid 
udmærker sig ved Frygt og Ængstelse, netop saaledes som vor Frelser forudsagde i sin Profeti.
Lykkelig er den, som ikke sætter sin Lid til denne Verdens uvise Rigdomme, men til Kristus og hans rige,
som snart skal oprettes og indtage de jordiske Rigers Sted. Thi ”i disse kongers Dage skal Himmelens 
Gud oprette et Rige, som i al Evighed ikke skal forgaa, og hvis Regjering ikke skal overlades til noget 
andet Folk.” Og der skal blive en Fred uden Ende i dette Rige; al Ængstelse og Frygt er for stedse 
forsvunden, og de retfærdige skal forlyste sig ved stor Fred.

Krigsaand og Fredstale.
"De sagde: Fred! Fred! dog var der ikke fred!” Jer. 6:4. ”Og Hedninerne vredes” Aab. 11:18.
Og Hedningerne vredes.” Aab. 11:13. Det gjentages ofte baade i Prædikener og i Pressen, at paa det sidste
vil der blive en Tid af Fred, Tryghed og Velvilje blandt Menneskene; men uheldigvis er dette en 
Forestilling, der ikke støttes af Skriftens Lære.
J de foregaaende Kapitler har vi anført Beviser paa, at der i de sidste Dage skal gjøres umaadelige 
Krigsforberedelser. Vi maa heller ikke glemme, at disse Forberedelser er en Følge af den Aand, som er 
raadende blandt Menneskene. Det Udsagn i Bibelen, at ”Hedningerne vredes”, viser, at denne Krigsaand 
vil være raadende, og af Sammenhængen ser vi tydeligt, at dette Udtryk bruges om de sidste Dage. Der 
nævnes i samme Forbindelse flere Ting i Rækkefølge, der fører os fra Tiden for Nationernes Vrede ned til
de ugudeliges Undergang.
1. ”Og Hedningerne vredes.”
2. ”Og din Vrede er kommen.”
3. ”Og de dødes Tid, at de skal dømmes” – hvilket viser at disse Ting indtræffer i Tiden for den 
undersøgende Dom.
4 ”Og fordærve dem, som fordærver Jorden.” Aab. 11:18.
Denne Række af Begivenheder, som indtræffer i nøje Forbindelse med, at Nationerne vredes, viser 
uimodsigelig, at der i de sidste Dage af denne Verdens Historie vil blive Krig og Strid efter en stor 
Maalestok, og at det ikke vil ende med Fred og Tryghed, saaledes som mange antager.
Denne megen Tale om Fred er for resten forudsagt af Profeten Esaias: ”Og mange Folkeslag skal komme 
og sige: Kommer og lader os gaa op til Herrens Bjerg, til Jakobs Guds Hus, at han maa lære os sine Veje, 
at vi maa vandre paa hans Stier; thi fra Zion skal udgaa Lov, og Herrens Ord fra Jerusalem. Og hans skal 
dømme mellem Hedningerne og holde Ret for mange Folkeslag, og de skal omsmede deres Sværd til 
Hakker og deres Spyd til Haveknive; et Folk skal ikke løfte Sværd imod et andet og de skal ikke 
ydermere øve sig i Krig.” Es. 2:3,4.
J det 2det Vers hedder det, at dette ”skal ske i de sidste Dage”. Men dette er en Profeti om, hvad ”mange 
Folkeslag” skal sige, og ikke om, hvad Herren siger. Den sande Tingenes Tilstand og Krigsaanden i de 
sidste Dage (se Joel 1:15; 2:1) er forudsagt af Herren gjennem Profeten Joel:
Udraaber dette blandt Hedningerne, helliger en Krig, opvækker de vældige, lader alle Krigsmændene 
komme frem, drag op. Smeder eders Hakker om til Sværd og eders Vingaardsknive til Spyd; den svage 
sige. ”Helt er jeg! Skynder eder og kommer, alle Hedninger, trindt omkring fra, og samler eder! Did lade 
du, og Herre! Dine vældige stige ned! Opvækkes skal Hedningerne og drage op til Josafats Dal; thi der vil
jeg sidde, at dømme alle Hedningerne trindt omkring fra.” Joel 3:14-17.



Jeremias fik i Syner et Blik paa Jorden paa denne Tid. Han blev Vidne til de umaadelige 
Krigsforberedelser blandt Folkene, og af Forbauselse og Rædsel udbrød han:
”Mine Jndvolde! mine Jndvolde! jeg maa lide Smerte, o mit Hertes Vægge! mit Hjerte bruser i mig, jeg 
kan ikke tie; thi du hørte Trompetens Lyd, min Sjæl! Ja Krigsskriget. Forstyrrelse paa Forstyrrelse! 
Raabes der, thi alt Landet er ødelagt; mine Pauluner er hastelig ødelagte, mine Telte i et Øjeblik! Hvor 
længe skal jeg og se Banner? Hvor længe skal jeg høre Trompetens Lyd?” Jer. 4: 19-21.
Af 23de-27de Vers ser vi, at denne Profetens Forudsigelse om Krigslarm gjælder Tiden lige forud for 
Kristi andet Komme og de ugudeliges Ødelæggelse, som følger lige efter.
Medens disse Billeder ikke er saa tiltalende som Folks Raab om ”Fred og Tryghed,” giver de dog en 
troværdig Fremstilling af vor Tid, thi det er Herren selv, som har tegnet dem. Men uagtet Herren siger, 
der skal blive Krig, kan Menneskene dog ikke høre op med at tale om Fred. Og dette gjælder ikke bare 
enkelte Jndivider. Nationerne taler om Fred og foregiver, at de elsker Fred, medens de gjør de størst 
mulige Forberedelser til Krig. Det mest fremstaaende Eksempel herpaa har vi i

Verdensfredskongressen i 1899.
Denne Kongres blev efter Jinitiativ af den russiske Czar sammenkaldt af Dronningen af Holland i Byen 
Haag og holdt Forhandlinger fra den 18de Maj til den 29de Juli. De, der satte sig i Spidsen for denne 
Kongres, foregav at have et aabent Blik for den Ængstelse, som raadede blandt Folkene paa Grund af de 
store Krigsrustninger for Tiden, der tapper selve Kraften af Nationerne i den gamle Verden. Den skulde 
være et Forsøg paa at finde Midler til en Formindskelse eller afskaffelse heraf. Komitéer fik i Opdrag at 
foreslaa Regler for Bevæbning, Krigsførelse og Voldgift.
Men ikke et af de Lande, som var repræsenterede ved denne Kongres, foretog Afvæbning eller slog af paa
sit Budget til Hær og Flaade. Men har ladet Ytringer falde om, at medens Czaren selv mente det oprigtig 
med forslaget til Fred, benyttede hans Raadgivere Anledningen til at skaffe sig Fordele frem for andre 
Nationer, at endog medens Kongressen var samlet, fordoblede de deres Bestræbelser i Retning af 
Forbredelser til Krig, Saavidt man kan se, drives Rusland trods denne Tale om Fred endnu af Krigens 
Aand.
Hvad der end kan siges om Czaren eller om andre Regenter som Jndivider, forbliver det dog et Faktum, at
for nærværende styrer Krigsaanden Verden. Lige meget hvordan denne Aand ytrer sig, er det beregnende 
for denne Tid og udgjør et Tegn paa de sidste Dage, i hvilke vi lever. Og om end Krigens Aand har ytret 
sig blandt alle Nationer i mange Aar, er dens virkelige Aabenbarelse ikke bleven saa tydelig 
tilkjendegivet før i de senere Tider. Et kort Sammendrag af de sidste Aars Krige vil være paa rette Sted.

Krigen mellem Kina og Japan.
J Aarhundreder havde Korea været et Stridens Æble og Aarsag til Tvistigheder mellem Kina og Japan. 
Oprørt i Tong Hak i 1894 foraarsagede alvorlige Forstyrelser, og baade Kina og Japan sendte Tropper for 
at Kue Opstanden.
Kina lod Japan forstaa, at det betragtede Korea som et Lydrige, men Japan nægtede at godkjende 
Gyldigheden af dette Krav. Dette var det virkelige Punkt, hvorom Striden drejede sig i Krigen mellem 
Krigen og Japan.
Krigen blev kun af kort Varighed, og Japans Sejer var hurtig og afgjørende. Japan havde gjort Fremskridt,
medens Kina havde staaet stille. Resultaterne af denne Krig omtales af Robert E. Speer i The Worlds 
Work saaledes:
”Overenskomsten i Shimonseki, hvor Freden kom i stand, var ikke alene afgjørende for Koreas Skjæbne, 
men gav ogsaa Japan Liao-Tung-Halvøen, indbefattende en stor Strækning af Manchuriet tilligemed 
Havnebyerne Port Arthur og Talien-wan. Den indeholdt ogsaa Bestemmelse om Aabningen af alle Havne 
i Manchuriet for fremmede Landets Handel og gav Japaneserne særskilte Handelsrettigheder i Jndlandet.”

Krigen mellem Spanien og de Forenede Stater.
Før denne Krig havde Kuba tilhørt Spanien som en af dets sidste Besiddelser i den nye Verden. Helt fra 
først af, da Spanierne blev Herrer over den smukke og frugtbare Ø, herskede de med en Jernhaand. Deres 
Styre var ikke til Gavn for de indførte, men gik blot ind paa at fylde den tomme Statskasse hjemme i 
Moderlandet. 



Paa Grund af denne Udsugelse var der tidt Oprør paa Øen. Kuba var kun som en Dværg ved Siden af 
Spanien, men i disse Opstandne stred det som en Kjæmpe. Det sidste Oprør begyndte den 12te April 
1895, da de landsforviste Kubanesere Marti og Gomez med en Haandfuld Mænd landede ved Baraoca og 
erklærede Kuba for en Republik. Kubaneserne kjæmpede standhaftig for Friheden, og med alle de 
Tropper, som Spanien sendte over, kunde det dog ikke faa Bugt med den Haandfuld stillede, daarlig 
udrustede indfødte.
De indfødte paa Kuba blev jagede som vilde Dyr, Krigsfanger blev koldblodig myrdede, de syge og 
saarede blev spiddede paa Bajonetten eller skudte i Hospitalerne; Beboerne af hele Distrikter ad Gangen 
blev drevne sammen og indesluttede paa befæstede Steder ligesom Kvæg, hvor de overlodes til at sulte, 
da det blev dem forbudt at dyrke Jorden og sende Madvarer fra Sted til Sted; Markerne lagdes øde, 
Husene blev plyndrede, Fabrikkerne blev nedrevne; al Retfærdighedsfølelse sattes til side, og Folkets 
helligste Rettigheder Krænkedes.
Det amerikanske Folks Sympati var i overvejende Grad paa de undertryktes Kubaneseres Side. Der 
gjordes flere Forsøg paa at faa de Forenede Stater til at træde imellem og hjælpe dem; men 
Sukkerhandlernes og andre Rigmænds Jnteresser paa Øen sagde Nej, og Spanien fik Lov at fortsætte med 
sit Hærværk.
Nogen Jndblanding fra De Forende Staters Side til Kubas Frigjørelse havde neppe været mulig, havde det
ikke været for den Skjævnesvangre Begivenhed, som fandt Sted om Aftenen den 15de Februar 1898, da 
Slagskibet ”Maine” blev sprængt i Luften i Havnen ved Havana. Da sattes Folket strax i Harnisk over 
hele Landet og forlangte Hævn, indtil endog den fredselskende Præsident William Mc Kinley, blev nødt 
til at tage saadanne Foranstaltninger, som i nogle Uger ledte til en Krigserklæring.
En stor Sum Penge til Krigen blev strax bevilget af Kongressen, Tropperne blev udkaldte, Flaaden 
istandsat, og Kyststrækningen befæstet. En flaade blev sendt til at blokkere Havana, den asiatiske Eskadre
i Hongkong under Hr. Dewys Kommando blev ordnet til Filippinerne for at møde den spanske Flaade der,
og Krigen var i fuld Gang.
En sjælden Anledning tilbød sig for Dewey, da han mødte og fuldstændig ødelagde den spanske Flaade 
ved Manila. Omendskjønt han var udsat for baade Flaadens og Landbatteriernes fortsatte Skydning, blev 
ingen af hans Skibe ruinerede, og ikke en eneste Mand blev dræbt. En Landarmé blev sendt baade til 
Kuba og Filippinerne for at samarbejde med Søhæren. Den spanske Eskadre under Admiral Cerveras 
Kommando blev aldeles ødelagt, idet den forsøgte at slippe ud af Santiagos Havn, og ikke et eneste Skib 
undkom. Spanien indsaa til sidst, at videre Kamp var unyttig, Fjendtlighederne ophørte, og Fred blev 
erklæret.

Krigen mellem Englænderne og Boerne.
Transvaal og Oranjefristaten i Afrika var før Krigen med England uafhængige Republiker, der var bleven 
bebyggede og oprettede af de hollandske Boere eller Bønder.
De nyligopdagede rige Gruber i Transvaal fyldte Landet med fremmede (Utlanders), fornemmelig 
Engelskmænd, der gjorde krav paa Retten til at tage Del med i Landets Styrkelse. Men ved denne Tid var 
Antallet af disse Udlændinge tiltaget i en saadan Grad, at de udgjorde Majoriteten, og da de var særdeles 
loyale med England, betragtedes de som farlige for Boernes Overhøjhed og nægtes Retten til at stemme. 
Boerne frygtede, og det ikke uden Grund, at disse Nybyggere skulde berøve Staten dens Selvstændighed.
At Boerne nægtede disse indflyttede Stemmeret blev ilde optaget i England, og Krig blev følgen. Man 
tror, at Jamiesons Jndfald i Johannesburg i 1895 var et Forsøg paa at foranstalte et Oprør for at give 
Englænderne en Anledning til med Mag at tage styrkelsen i deres egne Hænder.
Dette Jamiesons Jndfald mislykkedes, men snart efter udbrød der en Krig af et Omfang, som man kun 
lidet fatter. England sendte en Hærstyrke, som sluttelig steg til 250,000 Mand, for at undertvinge nogle 
faa Bondesoldater. Denne Styrke var fire Gange saa stor som Wellingtons Armé, da han knækkede den 
mægtige Napoleons Militærmagt ved Waterloo. Og dog vedvarede Krigen i mange Maaneder, før de 
hærdede og kraftige Boere nødtes til at underkaste sig det britiske Styrke.

Krigen mellem Rusland og Japan.
Ved Enden af Krigen mellem Kina og Japan fik sidstnævnte Kontrol over Kora. Liao Tung-Halvøen, der 
udgjør en betydelig Del af Manchuriet, tilligemed Port Arthur og Talien-Wan faldt ogsaa i Japans 
Hænder.



Men Rusland, Tyskland og Frankrige gjorde Jndsigelse herimod og tvang Japan til at overgive de 
Rettigheder, det havde vundet i Manchuriet. Disse Lande tog da efter eget Tykke hvert sit Stykke af 
kinesisk Territorium som Belønning for at have reddet Kina ud af Japans Hænder.
Tiltrods for Overenskomsten med de allierede Magter forblev Rusland i sin Gaadighed efter kinesisk 
Landomraade at sætte sig fast i Manchuriet, og søgte tillige at udtrække sin Jndflydelse over Korea, hvis 
Uafhængighed Japan ansaa som en nødvendig Betingelse for sin egen Sikkerhed.
Disse Magters Jndgriben berøvede saaledes Japan Frygterne af dets Krig med Kina, og det fik til 
nærmeste Nabo en Magt, der var en Fare for dets frie Udvikling. Men Japan fandt sig i det tunge Slag, 
besluttede at se Tiden an og paabegyndte strax de Krigsforberedelser, som siden har forbauset Verden og 
vundet dens Beundring. Om Japans Politik i denne prøvende Stilling siger Robert C. Speer: ”Det 
underlige heri er ikke det, at Japan har set paa alt dette med Forbauselse og Vrede, men at det har udvist 
en saadan Taalmodighed og Selvbeherskelse.”
Japan indsaa, at Rusland havde til Hensigt at holde Manchuriet besat for egen Fordels Skyld, stik imod 
det Princip, at alle Magter skulle have den samme Anledning til at fremme hver sine Jnteresser der. Skulle
Rusland opnaa dette, vilde Japan miste sine Traktatrettigheder i Manchuriet, og Koreas Uafhængighed 
vilde blive truet. Men at Korea staar som en selvstændig Stat betragtes af Japan som en nødvendig 
Betingelse for dets Ro og Sikkerhed.
Derfor fremlagde Japan i August 1903 for den russiske Regjering et Forslag, der indbefattede, at ”begge 
Magter skulde erkjende Kina og Koreas Uafhængighed og Udelighed og indrømme, at de hver for sig 
havde specielle Jnteresser i disse Lande, og at alle udenlandske Magter skulde have lige 
Handelsrettigheder i baade Kina og Korea”.
Jntet Svar herpaa indløb fra Rusland før i Oktober, og det Svar, der kom, var af en tvetydig Natur. Japan 
fortsatte Underhandlingerne med Rusland og gjorde saadanne Jndrømmelser, som ikke var forenelige 
med dets egen Sikkerhed, paa samme Tid som det holdt fast ved sit oprindelige Forlsag. Rusland lagde 
tydeligt sit Overmod for Dagen, men for at vinde Tid trak det øjensynlig Forhandlingerne ud. Midlertidig 
sendte det stadig Tropper til Manchuriet, samlede sin Flaade i Port Arthur og satte denne By istand for 
Krigen, som det vidste, at dets Handlemaade vilde fremtvinge.
Tilsidst gav Japan Rusland Besked om, at hvis Forhandlingerne fremdeles blev forhalede, og ingen 
tilfredssstillende Ordning kom i stand, ” vilde den japanske Regjering være nød til at overveje, hvilke 
Skridt den maatte tage for at beskytte sine Rettigheder og Jnteresser”.
Da Rusland endnu vedblev at forhale Tiden, blev den diplomatiske Forbindelse afskaaret den 5te Feb. 
1904, og den japaniske Gesandt forlod Rusland. Tre Dage efter foretog den japaniske Flaade ved Midnat 
sit bekjendte Angreb paa den russiske Flaade som Port Arthur, skjønt ”det første Skud blev affyret fra et 
russisk Skib paa en japanisk Skib i Havnen ved Chemulpo om Eftermiddagen den 8de Februar”.
Rusland var øjnsynlig ikke forberedt paa Krig og haabede at udsætte den, til det fik sendt flere Tropper til
Manchuriet og styrket sin Flaade. Derfor har det villet paastaa, at Japan gjorde Brud paa Jnternationale 
Vedtægter, da det angreb den russiske Flaade; men de andre Magter har ikke fundet sig beføjet til at 
foretage sig noget i Sagens Anledning.
Rusland har ogsaa søgt at vinde Sympati ved Raabet om, at i denne Krig stod en ”kristen” Nation mod en 
”hedensk” Nation. Men den civiliserede Verden betragter ikke Krigen fra et religiøst Standpunkt. Der 
hersker almindelig Sympati med det djerve lille Ørige, som i de sidste tyve Aar har gjort saa meget for at 
løsrive sig fra Hedendommen Afsondring og Tvangsbaand. Rusland kan derimod ikke vente megen 
Sympati, naar dets tyraniske Styre tages i Betragtning og dets grusomme Jødeforfølgelser. En 
Omstændighed er værd at betænke: fuldstændig Religionsfrihed raaber Japan, medens Forfølgelse, 
Fængsling, Landsforvisning og kanhænde Døden bliver deres Lod, der vover at hylde og udbrede en 
anden Troslære end den oprettet af den russiske Statskirke, den græsk-katolske.

Pengespørgsmaalet.
”Eders Guld og Sølv er forrustet, og deres Rust skal være til Vidnesbyrd imod eder og æde eders Kjød 
som en Jld.” Jak. 5:3.
J en Debat mellem Jngersoll og Bland angaaende Pengespørgsmaalet, begyndte den første sin Tale med 
den Bemærkning, at ”der er sandsynligvis intet Emne i Verden, man har saa liden Forstand paa som 
Pengespørgsmaalet.” J sit gjensvar begyndte Professor Bland med at sige: ”Oberst Jngersoll har Ret, naar 



han siger, at der sandsynligvis ike er noget Emne i verden, man har saa liden Forstand paa som 
Pengespørgsmaalet.”
J Debatten søgte enhver af dem at fortælle hverandre i Særdeleshed og verden i Almindelighed alt, hvad 
de vidste om det. Begge var uden Tvivl oprigtige; men en sagde, at ”der er Penge nok i Landet til at drive 
Forretning”, og an befalede, at man holdt fast ved en sund Myntfod, Guldmyndtfooden. Den anden tog 
den modsatte Side og raadede til at forblive tro ”mod det sande amerikanske Pengesystem – Sølv og 
Guldmyndtfold og papirpenge”.
Jo mere vi studerer dette Problem, jo vanskeligere bliver det. Det kan i Sandhed kaldes vor Tidsalders 
vanskeligste Problem. En Ting er vist, og det er, at Legislatorer og Nationerns ledende Raadgivere endnu 
ikke har løst det.
En Klasse paastaar, at Antagelsen af en Guldmyntfod vil gjenoprette tilliden oplukke Pengehvælvene og 
gjenoplive Forretningen paa alle Hold. En anden Klasse mener, at der ikke er Penge nok til at drive 
Verdens Forretninger; derfor er fri Sølvmyntning og en udvidet Udstedelse af Papirpenge en 
Nødvendighed.
Men mange Aars Erfaring og et Blik paa de Nationers Tilstand, som har benyttet den ene eller den anden 
Myntfod, lærer os, at ingen endnu har løst denne vanskelige Knude. Antagelsen af en Guldmyntfod 
aabner ikke Pengehvælvene, og fri Sølvmyntning bringer ikke de Penge i Cirkulation, der saa meget 
tiltrænges for at drive Verdens forskjellige Jndustrigrene.
Akke kjender til, at naar Pengene cirkulerer frit, saa er der gode Tider. Naar der er knapt med Penge, saa 
lider de fattige, og Forretningerne gaar daarligt. Der er Penge nok i Verden, og en Plan, ved hvilken de 
kunde sættes i Cirkulation, og vilde bringe de gode Tider, som man saa længe har haabet paa og ønsket.
Man kan ikke tvivle paa Statistikerne, som viser, at der er mere Guld og Sølv i Verden, end der 
nogensinde har været; og dog er der saa lidet af det i Cirkulation, at Forretningslivet er lammet. Saa lidt af
det naar Folkets Lommer, at de ikke har nok til at kjøbe Livets Fornødenheder, skjønt Landet producerer 
mere end nok af dem.
Vanskeligheden ligger i den Kjendsgjerning, at omendskjønt der er en masse Penge i Verden – mere end 
nok til at møde alle Handelen Eventualiteter – saa er der kun fem Procent af dem i virkelig Cirkulation.
Apostlen Jakob siger: ”J har samlet Liggendefæ i de sidste Dag.” Jak. 5:3. Og et af de store Beviser for, at
vi lever i de sidste Dage, ligger i den Kjendsgerning, at fem og nitti Procent af denne Verdens Rigdomme 
er ”samlet” paa nogle faa Steder, og at kun fem Procent af dem anvendes i Forretningsverdenen. Hvor er 
alle disse Penge?
1. J 1890 var $2,000,000,000 eller en Fjerdedel af alle Penge i Verden indelukte i Banker, tilhørende 
sytten Nationer, fra hvilke Rapporter erholdtes.
2. En utallig Masse Penge deponeres i ildfaste Sikkerhedshvælvinger af saadanne, som hverken stoler paa
Banker eller finansielle Foretagender.
3. Der findes uhyre Skatte i Verdens Myntkammere.
4. Et særskilt Fond er bleven dannet og sat til side blandt den gamle Verdens Nationer som et 
Reservevond i Tilfælde af Krig, saa de kan være beredte for enhver Eventualitet. Disse skal alene 
benyttes i Krigstilfælde. Tyskland har et Krigsfond paa 1,500,000,000 Franks ($375,000,000); Frankrige 
har 2,000,000,000 Franks ($400,000,000); Rusland; har 2,123,000,000 Franks ($424,600,000); Østerige 
har 730,000,000 Franks ($182,500,000).
Disse uhyre Summer tilligemed Staternes øvrige Reservefond (de Forenede Staters Reservefond er 
omtrent ($500,000,000) beløber sig til mere end en Tredjedel af alle de Penge, som er i Verden.
Er det noget Under, at der er knapt om Penge? Den uhyre Mængde Guld fra Klondike, de store Skatte fra 
Cripple Creek og andre Opdagelser af Guld og Sølv og fri Sølvmyntning kan ikke afhænge det onde. De 
forskjellige Forretningsgrene vil maaske for en Tid føle denne Forøgelse; men Manien for at samle 
Rigdomme behersker ikke alene enkelte Personer, men ogsaa Syndikater, ”Trusts” og Nationer. De vil 
snar indsamle Overskuddet, enten det er Guld eller Sølv,. Naar den store Krise kommer, saa vil man 
finde, at baade Sølvet og Guldet er forrustet i de riges Skatkammere.
Pengeknapheden berør først de arbejdende Klasser. Deres rastløshed og Arbejderuroligheder tilligemed 
Demonstrationer, Strejker og Gadeoptøjer gjør, at Kaptialisterne ogsaa bliver ængstelige, og de lukker for
sine Millioner og lader de fattige sulte.
Hvor træffende er ikke Apostlenes Fremstilling, idet han i Syner fik et Blik paa den Angest, der kommer 
over dem, som ved deres Bejærlighed har været Aarsag til den nuværende Tingenes Tilstand i Verden:



”De skal kaste deres Sølv paa Gaderne, og deres Guld skal være dem til Modbydelighed; deres Sølv og 
deres Guld skal ikke kunne fri dem paa Herrens Vredes Dag, de skal ikke kunne mætte deres Sjæl og ei 
fylde deres Jndvolde dermed; thi det var dem Anstød til at synde.” Ez. 7:19.

Kapitel og Arbejde.
”Se, Arbejdernes Løn, som høstede eders Marker, hvilken J har forholdet, skriger, og Høstfolkenes Raab 
er komne ind for den Herre Zeabots Øren.” Jak. 5:4.
Denne Tilrettevisning angaar de sidste Dage, de Tider i hvile vi lever. Det foregaaende Vers siger om 
disse Mænd: ”J har samlet Liggendefæ i de sidste Dage.” Jak. 5:3.
Disse Skriftsteder siger i Virkeligheden, at de, som ”har samlet Liggendefæ” – de, som har samlet sig 
saadanne kolossale Former i de sidste Dage – har gjort det ved Bedrageri ved at undertykke de fattige.
Alle Rigdomme kommer oprindelig fra Jorden. Apostelen Jakob benytter de Arbejdere, der indsamler 
Jordens Grøde, som et Billede paa de Arbejdere, der ved deres Arbejde forøger Verdens Rigdom.
Vi behøver kun at aabne Øjnene for at se, at disse Skriftsteder paa det nøjagtigste opfyldes rundt omkring 
os. For den, der gransker det profetiske Ord, er dette et tilstrækkeligt Bevis for, at vi lever i ”de sidste 
Dage”. Verdenshistorien kan ikke opvise saadanne Hobe af Skatte, som vor Tids Rigmænd, 
korporationer, Syndikater og ”Trusts” samler sig. Og aldrig har der midt i en saadan Overflod været en 
saadan Nød og mangel blandt de fattige.
J sin Bog ”War Between Capitel and Labor” siger Pastor H. W. Bowman: “Saadanne kolossale Formuer, 
en saadan Ophoben af Skatte, saadanne Sammenslutninger mellem Kapitalister – men en saadan hurtig 
Forøgelse af Fattigdom – har man aldrig set Mage til. Alene vor Tidsalder opfylder det profetiske Ord.”
Det er ikke nogen Forbrydelse at erhverve sig Ejendomme; men naar disse Ejendomme erholdes ved 
Undertrykkelse og ved at udsuge de fattige – de, som er de virkelige Producenter, saa høres deres ”Raab” 
af den Herre Zebaoth, og han vil en dag fordre det tilbage af Undertrykkerens Haand.
Vi hører ikke til dem, som kjæmper for en ligelig fordeling af al ejendom. Den, hvis evner sætter i gang, 
og hvis kapital fremmer et foretagende, er berettiget til sin del af Fortjenesten. Arbejderen, som skaffer 
den kraft, den Dygtighed og Færdighed, hvorved disse Planer kan iværksættes, er ogsaa berettiget til en 
passende Godtgjørelse, for hvad han sætter ind i Foretagendet. Dersom dette Princip – og det er et Princip
som Guds Ord hævder – blev iværksat, saa vilde der blive færre store Formuer, og den store Fattigdom 
Lidelse og Savn blandt de arbejdende Klasser vilde være ukjendt.
Som et Eksempel paa dette kan nævnes, at i 1880 betalte to Bomuldsfarbrikker deres Aktiehavere en 
Fortjeneste af en og tyve Procent eller en Femtedel af den indskudte Kapitel, medens Arbejderne b lev 
betalt nitti Cents pr Dag. Et bekjendt Lindvæveri, der betalte deres Arbejdere den samme Løn som 
ovenfor, tjente paa et Aar otti Procent eller fire Femtedele af den indskudte Kapitel.
Det er mod en Fremgangsmaade som denne, at Apostelen Jakob slynger sin Fordømmelse; det er til dem, 
der ”forholder” ”Arbejdernes Løn”, at Gud siger: ”Græder og hyler over de Elendigheder, som kommer 
over eder.” Jak. 5:1. Det er umuligt, at et saa stort Udbytte kan erholdes paa en ærlig Maade, medens 
Arbejderne, som har været en betydningsfuld Faktor i dets Tilvejebringelse, neppe erholder nok til deres 
daglige Udkomme.
Følgende Uddrag er fra Bogen ”The Money uestion”:
Tusinder tvinges til at arbejde for saa lidt som 50 Cents om Dagen og endda skaffe udkomme til sig og 
sin Familie. En Dollar om Dagen er den gjennemsnitlige Løn for en Fabriksarbejder i Øststaterne, medens
Ejerne tjener i Hundredevis. For nogle Aar siden sat et Kompagni i Østen Arbejdernes Løn ned fra $1.50 
til $1.25 om Dagen, medens dets begik fik $75,000 aarlig, uden at hans Løn blev nedsat. Et stort Firma i 
Massachusetts nedsatte Lønnen for den største Del af deres Arbejdere fra 90 Cents til 65 Cents om 
Dagen, medens Overbestyren betaltes med $83.00 Dagen uden Nedslag i Lønnen.
Dr. H. W. Bowman siger i sin Bog ”The Money Question”: ”Det, der volder den første Misnøje blandt 
Arbejderne for nærværende, er den uligelige Fordeling af Rigdom, da dog hver eneste Dollar deraf er 
Udbyttet af Arbejdernes Frembringelse enten ved Aands- eller Kropsarbejde. De, der frembringer 
Produkterne, faar ikke det Udbytte for deres Slid, der med Rette tilkommer dem. De høster Markerne for 
Spekulanterne; de bygger Jernveje for Kapitalisterne; de holder Fabrikerne gaaende for de store 
Kompagnier; de graver i Gruberne for Monopolisterne; og de tjener ikke mere, end saa vidt de kan leve, 
medens deres Arbejdsgivere lægger sig store Summer til bedste af deres Slid. . . .



”Men er tilbøjelig i vore Dage til at betragte Arbejderen blot som en Maskine og glemmer, at han er et 
Menneske. J enkelte Fabrikker vilde Arbejdgiveren betragte det som under sin Værdighed at tale til en 
Arbejder, han lejer. Disse Mænd, der er som rene Maskiner, beholder Pladsen, saa længe de kan holde det
ud, og i deres gamle Dage maa de leve paa Naade, enten tigge eller gaa til Fattighuset for der at ende 
deres Dage. Hvis Arbejderen erholdt en rimelig Betaling for sit Arbejde, kunde han henleve sine gamle 
Dage i Velvære og Hygge. Den Arbejder, som vil frem, ser ikke med blide Øjne henimod en Alderdom i 
Nød og Savn, og som et Resultat har vi de mange Strejker, Arbejdsstandsninger og Optøjer overalt i den 
civilicerede Verden: Alle disse Forstyrrelser viser, at Spørgsmaalet om, hvad der er den retmæssige Løn, 
en Arbejdsgiver bør betale sine Arbejdere, er den fornemste Aarsag til Striden mellem dem: Denne Strid, 
som saaledes paagaar, kan ikke skaffes ud af Verden, saa længe de nuværende Forholde staar ved Magt.
Prof. Cairnes fremstillede Sagen omtrent paa samme Maade for nogle Aar siden: ”Der er en stadig 
Forøgelse i nationalformuen, medens der er en næsten tilsvarende stadig Nedgang i den Del af Kapitalen, 
som tjener til at give de arbejdende Klasser deres Udkomme.” Som en Følge heraf siger han, at Resultatet
bliver ”en Adskillelse og et spændt Forhold mellem de to Klasser som ogsaa den skærende Ulighed i 
Ejendommens Fordeling, som de fleste nok vil medgive hører til det meste usikre Element i Samfundet.”
Dr. Bowman siger: ”Overalt finder vi, at Kapitalen og Arbejdet ligger i Krig med hinanden. Medens 
Fabrikkerne tilsyneladende er i Virksomhed som sædvaneligt, er der Tid efter anden Arbejderuroligheder.
Den Kjendsgerning kan ikke nægtes, at Arebejderne slutter sig tættere sammen for hver Dag. Dette er 
ogsaa Tilfældet med Kapitalisterne, og den Strid, som paafølger, bliver mere skarp for hvert Aar. For at 
tilfredsstille deres Havesyge og sætte sig i en gunstig Stilling overfor Arbejderne begyndte Kapitalisterne 
først at organisere sig, og Arbejderne maatte slutte sig sammen for at værne om deres fælles Jnderesser 
først, men senere for at øve Gjengjæld. Begge ledes af Egennytte i deres Bestræbelser – at vinde Fordel 
paa Modpartens Bekostninger. Arbejderne erklærer, at de er berøvede en ligelig Andel i den forøgede 
Rigdom. De paastaar, at medens Kapitlisterne lægger sig op store Formuer, gaar det nedad med dem, saa 
at blot Mangel og Sult stirrer dem i Øjnene. De kræver en Afskaffelse af Lønningssystemet og forlanger 
en mere ligelig Andel i Udbyttet.”
Dersom de, der arbejder for Løn, blev betalt en retfærdig Del af, hvad de producerer, saa vilde der findes 
Overflod i deres Hjem. Dersom dette blev gjort, vilde Masserne have Penge nok til deres Fornødenheder, 
og Raabet om ”haarde Tider” i alle Forretningslivets Grene vilde ikke længer blive hørt. Gud har sørget 
for, at der er nok for alle.
Man klager over Overprodukation baade paa Landet og i Fabrikken, og dog er der store Skarer, som 
fylder vore Gader, og som raaber paa Brød. Der er i Virkeligheden ingen Overproduktion; men Midlerne 
til at kjøbe er slupne Masserne ud af Hænderne og er grebne af nogle faa, som har tilranet sig Nationernes
Rigdomme.
Som et Svar paa Raabet om ”haarde Tider” forekom følgende i Sam Francisco Examiner: ”Hvorledes er 
Tilstanden i dette Land? Vi har saa meget at spise, at Landmændene klager over, at de ikke kan faa noget 
for det. Vi har saa meget at klæde os med, at Uld- og Bomuldsfabrikkerne maa nedlægge deres Arbejde, 
fordi der ikke er nogen, som kjøber deres Produkater. Vi har saa meget Kul, at Jernbanerne, som fragter 
det, gaar Konkurs. Vi har saa mange Huse, at Bygmesterne er uden Arbejde.
”Alle de Ting, som er nødvendige for at gjøre Livet bekvemt og behageligt, er ligesaa overflødige nu, 
som de nogensinde har været i vort Lands Historie. Naar Landet har Føde, Klæder, Brænde og Husly nok 
for alle, hvorfor er saa Tiderne haarde? Man kan ikke med god Ret skylde paa Naturen. Men hvor ligger 
Skylden?
Henimod Slutningen af Borgerkrigen i de Forenede Stater sagde Præsident Lincoln: ”Der kommer en Tid,
og Tanken derpaa lammer mig og gjør mig modløs, da al Rigdom vil være i Hænderne paa nogle faa. Jeg 
har større Frygt for at mit Land nu end under Krigen.”
J sin Bog ”Progress and Povertry” siger Henry George:
”Saa ubehageligt som det kan end kan være at medgive, er det dog omsider bleven klart, at den store 
Forfølgelse i Tilvirkningen af Varer, som har fundet Sted i dette [det nittende] Aarhundrede og endnu 
paagaar uformindsket, slet ikke har formaaet at afskaffe Fattigdom og Nød eller at lette deres Byrder, der 
er tvungne til at slide og slæbe. Tvertimod uddybes blot Svælget mellem de rige og fattige, og Kampen 
for Tilværelsen bliver stedse mere bitter. Den senere Tids Opfindelser har givet Menneskene Midler i 
hænde, om hvilke man for et Hundrede Aar siden ikke gjorde sig nogen Forestilling. Men i Fabrikker, 
hvor arbejdsbesparende Maskiner har naaet sin største Fuldkommenhed, sættes Børn til at arbejde; 



hvorsomhelst de nye Kræfter er kommen til en nogenlunde fuld Anvendelse, maa mange ty til 
Kommunen om Hjælp eller er lige paa Nippet til at gjøre. . . J de Forenede Stater ses det klart, at Smuds 
og Elendighed og de Laster og Forbrydelser, som har sit Aarsag deri, alle vegne tiltager med Byens Væxt,
og udviklingens Gang fører bedre Metoder for Tilvirkning af Varer og deres Afssætning med sig. Det er i 
de ældre og rigere Distrikter i Unionen, at Armod og Nød blandt de arbejdende Klasser er mest 
iøjnefaldene.”
Det var, da Abraham Lincoln udtalte nylig anførte Ord, meget faa Millionærer i de Forenede Stater. Men 
hvor de har tiltaget siden den Tid! Følgende Referat, taget fra Boston Globe for December 1890, 
Fremstiller denne Sag ganske klart: ”Folk, som nu lever, kan erindre den Tid, da der neppe fandtes et 
halvt Snes Millionærer i Landet. Der findes nu fire Tusinde og sex Hundrede Millionærer, og flere, hvis 
aarlige Jndskomst siges at være over en Million.”
Hr. Gladstone kunde i Sandhed sige: ”Der er Mænd tilstede her, som i deres Levetid var været Vidne til 
en større Ophoben af Rigdomme, end der har fundet Sted i alle de forløbne Tider siden Julius Cæsars 
Dage.”
Der findes flere Kapitalister i de Forenede Stater som er værd fra et Hundrede Millioner til et Hundrede 
og femti Millioner Dollars. Saadanne store Summer kan neppe forstaaes eller fattes. Det vil tage et 
Hundrede Mænd, som tjener et Tusinde Dollars som Aaret, et Tusinde fem Hundrede Aar for at tjene saa 
meget, som en af disse rigeste Mænd er værd. Det vilde tage et Træn paa sexten Jernbanevogne, enhver af
den lastet med ti Ton, for at trække alt det Guld, de ejer.
Tabellen paa denne Side viser, hvor den største Rigdom i de Forende Stater findes.
Men paa samme Tid som Landets Rigdomme har tiltaget, er de komne i Hænderne paa nogle faa. Fra 
Young Mens Era anfører vi følgende:
”Da Ægypten gik tilgrunde, ejede to Procent af dets Befolkning al Ejendom.
”Da Babylon gik til grunde, ejede to Procent af Befolkningen af al Ejendom.
”Da Persien gik tilgrunde, ejede en Procent af al ejendom.
”Da Rom gik til grunde, ejede atten Hundrede Personer den hele da bekjendte Verden.
”J de sidste tyve Aar har de Forende Stater hurtig fulgt i disse gamle Nationers Fodspor. Her er Tallene:
”J 1850 ejede Kapitalisterne syv og tredive og en halv Procent af Nationens Rigdom.
”J 1870 ejede de tre og sexti Procent.
”Statistikken viser, at i 1890 ejede to Procent af Befolkningen syv Tiendedele af hele de Forende Staters 
Rigdom.”
Chauncey Deprew siger, at ”femti Mænd kontrollerede dette Land financer og styrer dets lovgivende 
Forsamling.
Men denne Tilstand er ikke egen for de Forende Stater alene.
J 1887 ejede en Trettendedel af Englands Befolkning Tredjedele af hele Nationens Rigdom.”
”Sytti Personer ejer Halvdelen af Skotland.”
”Mindre end otte Hundrede Personer ejer Halvdelen af Jrland.”
J Sandhed, Apostlen Jakobs Ord: ”J har samlet Liggendefæ i de sidste Dage,” opfyldes paa Jorden. Jak. 
5:3.
Professor Cairnes siger i sin Bog ”Political Economy”: ”De rige vil blive rigere og de fatige forholdsvis 
fattigere.”
Og H. W. Bowman siger i War Between Capital and Labor”: ”Undersøg hele den vide Verden, og du vil 
finde, at Filler og Elendighed, og Rigdom og Fornøjelse udmærker de to Klasser, som stadig fjernes 
længere og længere fra hinanden.”
En Forfatter siger: ”Naar rige Mænd og mægtige Monopoler betaler Sulteløn, hvad er saa det andet, end 
at Rigdommen lever paa Fattigdommens Befolkning.”
Følgende er fra Frøken Frances E Willards Pen i ”Nintenth Century Civlization”. ”Den Kristne kan ikke 
fordømme Hedningerne. Den Civlisation, han roser sig af, myrder blot paa en sagte Maade, dets Metoder 
er finere. Dets Rædsler er afpassede til de følsomme Nerver hos en Slægt, hvis Læber er fugtige af at 
bekjende den sagtmodige Nazaræers Lære; men under den skuffede videnskabelige Jklædning, som gaar 
under Navn af industriel Konkurrence, skjuler sig en Barbarisme, som er værre end hedens – 
Følelsesløshed som er ufattelig.
”Vi læser om Kvinder i Chicago, som syr tolv Skjorter for fem og sytti Cent, og skaffer Traad selv.”



New Era siger. ”Vi har det, fra hvad der synes at vær en paalidelig Kilde, at dette Udsugelsessytem 
tvinger Mænd og kvinder til undertiden at arbejde tre og tredive, ja endog sex og tredive Timer i Træk for
at undgaa at sulte ihjel.”
”Ak, at dog Guld skulde være saa dyrt, Men Kjød og Blod saa billigt.”
Efter at Redaktøren af Arena havde taget en Tur gjennem Bostons Fattigkvarerer, skrev han en Artikel om
den Sulteløn, de velhavende forretningsdrivende betalte. Blandt andre Ting nævner han, at der betales 
”Tretten Cents for fine benklæder, der tilvirkes for et rigt Firmer, som gjentagne Gange havde erklæret, at
deres Klæder ikke blev syet i Lejegaarde!”
Om de, der arbejder i Spigerfabrikkerne i England, siger Hr. Potter: ”Det er ikke saa usædvaneligt, at en 
Familie paa tre eller fire Personer arbejder omkring en fjorten Timer om Dagen for at tjene $4.18 pr. 
Uge.”
Pall Mall Gazette siger: ”Kvindelige Arbejdere i London dækker og broderer Parasoller for tre Kvart 
Penny stykket, og hvis Arbejde kan erholdes, kan en flink Arbejder gjøre færdig to Dusin Parasoller om 
Dagen. . . .J Forfærdigelsen af Skjorter kan en Kvinde, som arbejder fra atten til tyve Timer om Dagen, 
tjene fra atten til fire og tyve Cents. Det vil sige, for sex og nitti Timer pr. Uge erholder huen en Løn af 
fra $1.08 til 1.44 om Ugen.”
Samme Blad siger, at Tusinder af forsultne og pjaltede Stakler var færdige til at slaaes om en Anledning 
til at arbejde paa Bryggerne for fyrretyve Cents om Dagen.
Henry George den yngre oplyser i Boston Globe, at den sædvanelige Løn for Markarbejdere i Wiltshire er
ti Shilling ($2.50) pr. Uge. Dette vil udgjøre otte Cents hver om Dagen for en Familie paa fem.
Det Jrske Spørgsmaal har i Aarevis været en Kilde til Vanskelighed for det engelske Parlament. Det er 
aldrig bleven løst, fordi den større Del af Jrlands Landejendomme er i hænderne paa nogle Engelskmænd,
hvis eneste Jnteresse i Landet er den Afgift og de Skatter, de kan press ud af de stakkels Folk.
James G. Blaine siger, idet han skriver om dette Emne: ”De tager fra de Forpagtere, som dyrker deres 
Land, $66,000,000 i aarlig Afgift. Læg nu Mærke til, at jeg taler om den lille Ø, som ikke er saa stor som 
Staten Maine, . . . og saa betaler de desuden en Statsskat paa $35,000,000, som skal presses ud af den 
irske Bondes Ben og Kjød og Aand. Jntet Under, at han ligger der knust og nedtraadt.”
J Frankfort arbejder Kvinder for ti Cents om Dagen. Markarbejdere faar Husleje, Brænde, fem og tyve 
Bushel Rug, tre Bushel Ærter, en og en halv Bushel Hvede og fra nitten til femogtyve Dollars i Penge for 
et Aars Arbejde.
J Berlin ”udgjør 270,000 Personers Jndkomster fra $270,000 Personers Jndkomster fra $105 til $165 om 
Aaret; og 220,000 bliver ikke ilagte Skat, fordi deres Jndkomster er mindre end $105 om Aaret.
J Østerige erholder en almindelig Arbejder omtrent sex og tredive Cents for tolv eller fjorten Timers 
Arbejde. J Jtalien siges det, at Tusinder lever af vilde Rødder, Nødder og Urter.
”J Frankrige er Arbejderuroligheder meget almindelige.
”Det siges, at i Kina og Japan er Arbejdslønnen saa lav som sex Cents om Dagen.”
Dette er blot Exempler paa, hvorledes Tilstanden er i Verden; paa den ene Side bliver Kapitalen 
mægtigere, og paa den anden Fattigdommen større. Heri ser vi Billedet af det store Problem, som 
fremstiller sig for Verden for nærværende.

Den kommende storm.
”Velan, J rige! græder og hyler over de Elendigheder, som kommer over eder. Eders Rigdom er Raadnet, 
og deres Klæder er mølædte; eders Guld og Sølv er forrustet, og deres Rust skal være til Vidnesbyrd imod
eder, og æde eders Kjød som en Jld; J bar samlet Liggendefæ; de sidste Dage.” Jak. 5:1-3.
Hvad vil udfaldet af striden mellem Kapital og Arbejde blive? Jakob siger til de rige: ”J har samlet 
Liggendefæ i de sidste Dage.” Jak. 5:3. For at kunne gjøre dette ser vi, at de har benyttet sig af 
Undertrykkelse indtil de arbejdende Klasser har tabt Taalmodigheden.
Men de rige vil ikke længe nyde deres Rigdomme uantastet. Apostlen Paulus siger: ”J de sidste Dage skal
vanskelige Tider være at forvente.” 2 Tim 3:1. Disse er de Dage, hvori nogle vil samle store Rigdomme.
Jdet Apostlen Jakob skuede fremad til den nærværende Strid, saa han, hvad Udfaldet vilde blive, og siger 
til Kapitalisterne: ”Velan nu, J rige! græder og hyler over de Elendigheder, som kommer over eder; . . . . 
eders Guld og Sølv er forrustet, og deres Rust skal være til Vidnesbyrd imod eder og æde eders Kød som 



en Jld.” Jak. 5:1-3 De Rigdomme, hvortil de sætter deres hele Tillid, bliver Kilden til deres Elendighed og
Ødelæggelse.
Efterhaanden som de rige ved deres Sammenslutninger og Magt kommer i Besiddelse af Middelklassens 
Ejendomme, kaster det ind i Arbejdernes Rækker Mænd med Forstand og Evner. Men saadanne Mænd til
deres Ledere har de arbejdende Klasser ogsaa dannet Organisationer for at beskytte sig selv. For at 
Kapitalens og Arbejdets Jnteresser skal have Fremgang, maa de støtte hinanden; men i stedet derfor 
danner de to mod hinanden stridende og vel organiserede Magter.
Det organiserde Arbejde er bleven en Magt i Landet; og naar der besluttes Krig mod et eller andet 
tyrannisk Foretagende, føles dets Virkning over hele Landet.
J en Prædiken over Matt. 7: 12: ”Derfor alt, hvad J vil, at Menneskene skal gjøre mod eder, det gjører J 
ogsaa mod dem,” siger Dr. Talmage:
”Den største Krig, som verden nogensinde har været Vidne til, existerer mellem Kapital og Arbejde. 
Strejken ligner ikke, hvad man i Historien kalder Trediveaarskrigen; thi den er en Krig, som har været i 
Aarhundreder, og en Krig, som udstrækker sig til fem Kontinenter, en Krig, for hvilken der ikke findes 
nogen Grænser.
”Dette Lands Middelklasser, paa hvilke Nationen stolede og haabede, at de skulde holde Magtens 
Ligevægt i deres Haand optræde som Midlere mellem de to Yderpunkter, forsvinder mere og mere. Og 
dersom alt vedbliver at gaa fremad med den Fart, som det nu gjør, saa vil det ikke være længe, før der 
ikke vil findes nogen Middelklasse i dette Land; men alle vil enten være rige eller fattige, Fyrster eller 
Tiggere, og Landet vil være delt mellem Paladset og Hytten.
”De stridende Parter kommer hinanden stedse nærmere ind paa Livet. Bjergværkarbejderens Strejk i 
Pennsylvanien, Telegrafisternes Strejk, Jernbanearbejdernes Strejk, Boycotternes og Dynamitkasternes 
Angrebsmaader er kun Smaasætninger før Hovedslaget eller, om du vil, nogle faa Puf gjennem 
Sikkerhedsventilen af den indestængte Kraft, som truer med at sprænge hele den bestaaende 
Samfundsordning.
”Du vil maaske trække paa Skulderen ad det; du vil maaske sige, at denne Besværlighed vil, ligesom et 
trodsligt Barn, skrige sig selv isøvn; du vil maaske le ad det og kalde det Fourierisme eller Socialisme 
eller Saint Simonisme eller Nihilisme eller Kommunisme; Men det vil ikke forandre den Kjendsgjerning, 
at det er vort Aarhundres mægtigste, mørkeste og frygteligste Trudsel.
”Alle Forsøg paa en Udjevning har været forgjæves. Monopolerne bliver mere arrogante og 
Arbejderforeningerne mere bitre. ”Giv os mere Løn,” raaber Arbejderne. ”J skal faa mindre,” siger 
Kapitalisterne. ”Giv os kortere Arbejdstid,” siger de første. ”J skal arbejde længere,” siger de andre. ”Da 
vil vi under visse Omstændigheder slet ikke arbejde,” siger Arbejderne. ”Saa kan J sulte,” siger 
Kapitalisterne. Og naar Arbejderne har opbrugt, hvad de havde samlet i bedre Tider, saa vil vi, dersom 
der ikke sker en gjennemgribende Forandring, snart have fire Millioner hungrige Mænd og Kvinder i 
dette Land. Men fire Millioner hungrige Mennesker kan ikke holdes i Rolighed. Alle den lovgivende 
Forsamlings Vedtægter, alle vore Stæders Politistyrke og hele de Forende Staters Hær og Flaade kan ikke
holde fire Millioner sultne Mennesker i Ave.”
Nogle af Verdens største Tænkere kan se, at det vil komme til et Udbrud mellem Kapital og Arbejde.
Ruskin, Carlyle og Disraeli, de store engelske Statsmænd, forudsagde, at Fattigdom vilde tiltage.
Dr. Belmany, Redaktør af New Nation i Boston, siger: ”Disse er stormfulde og trykkende Tider, da 
Menneskene forsmægter af Frygt.”
Borgermester Harrison (i Chicago) forudsagde, før han blev snigmyrdet, at der vilde blive Oprør over 
hele Landet.
Højesteretsdommer Brewer forudsiger en kommende Kamp imod Kapitalen ligesaa blodig som Krigen 
imod Slaveriet.
Pastor Hugh Price siger: ”Den frygtelige Kamp mellem Kapital og Arbejde, med den forfærdelige Udsigt 
til, at Verdens omfattende Organisationer stiller sig paa begge Sider, er en af de mørkeste og mest 
Skjæbnesvangre Foreteelser.”
Rabbi Adler siger: ”Der har aldrig i Verdens Historie været større Trang til at prædike om de Pligter, der 
paahviler de rige, og om de Rettigheder, som tilhører de fattige. Jkke i nogen tidsalder har den Kløft, som
skiller imellem de rige og de fattige været saa dyb.”
Kardinal Manning sagde: ”De arbejdede Klassers Tilstand i ethvert af de europæiske Lande er en alvorlig 
Fare for disse Lande. Arbejdstiden, Beskjæftigelsen af Kvinder og Børn og de smaa Lønninger, 



Uvisheden ved at erholde Arbejde, den store Konkurrence paa alle Omraader samt Tilintetgjørelsen af det
huslige Liv, som har sin Grund i disse og andre lignende Aarsager, har gjort det umuligt for Folk at leve 
et menneskeligt Liv.”
T. V. Powderly sagde, idet han sigtede til Ophøjerne i Homestead: ”Denne Strid er blot et Bulder af den 
sig nærværende Revolution.”
George E. McNeill, Redaktør af Labor Movement, sagde: ”Arbejderen og Kapitalisten lever paa Krigsfod
med hinanden; og jo snarere denne Kjendsgerning erkjendes, jo bedre vil det være for Stridspunkternes 
Udjevning. Pøbelen kan holdes ned for en Tid; men de Hadets Aand, som nu næres mod de store 
Monopoler, vil snart udbrede sig til de regjeringer, der staar som deres Beskytter. Tilværelsen af en 
Million Landstrygere er en stadig Trudsel mod vore Jstitutioners Sikkerhed.
De er en forestaaende revolutions uorganiseree Tropper; og et Forsøg paa at holde dem i Ave vil 
mislykkes i det nittende Aarhundrede, ligesom det gjorde i det attende.”
Chicargo Sentinel sammenfatter Stillingen paa følgende Maade:
”Penge opdynges i Bankerne.
”Pengene bliver færre og færre i alle Foreretningsgrene.
”Falitterne tiltager.
”Prisen paa Penge og andre Værdier tiltager.
”Landstrygernes Antal tiltager.
”De fattige bliver fattigere.
”Ulven lister sig rundt den fattiges Hytte.
”Foretagsomheden er lammet.
”Forretningerne kjæmper for Livet.
”Arbejderne tvinges til Ledigggang.
”Forbrydelserne er i tiltagende.
”Nød og Elendighed spanker om i det klare Dagslys.
”Shylocks Millioner ophober sig.
”Enkens Skjærv svinder ind.
”En mulm af Utilfredshed høres blandt Folket.
”Lyden af festlig Lydighed høres i Babylons Haller.
”Retfærdigheden hvæsser sit Sværd.
”Hævn ligger i Luften
”Revolution er i Landet.
”Hør!”
De rige begynder at fatte den Fare, som truer dem. Følgende forekom i en af Ny Yorks Dagsaviser i 1892:
”Efter at Ny York blev oversvømmet af saa mange farlige Mennesker, har de rige Mænd her i Byen ladet 
deres Huse bevogte af fra en til tre private Vagtmænd. Jay Guould har tre. Afdøde Oberst Eliott F 
Shepard havde en Jrlænder, sex Fod høj, til at vogte sit Hus. Men Obersten burde have erindret, at 
”dersom Herren ikke bevarer Staden, da vaager Vægteren forgjæves”. Men dette er Tilfældet med de 
fleste af Ny Yorks Millionærer; enhver af dem har en eller flere Vagtmænd til at holde paatrængende 
Mennesker og andre Farer borte. De Private Opdrgaelsebetjente har gjort det gode i Vinter, siden Russel 
Sage blev sprængt i Luften.”
Det berettes, at en bekjendt Millionær svarede, da han blev spurgt, hvorfor han ikke byggede sig et Palads
ligesom Vanderbilt: ”Jeg ønsker ikke at have et Hus, som kan findes saa let, naar de hungrige Fyre 
bryder løs.”
Hugh O. Penticost skrev i 1892: ”Vi befinder os paa Randen af en finansiel Panik. Blot for nogle faa 
Dage siden blev Penge udlaante i Wall Street til en Rente af to Hundrede Procent Pr. Aar. Strax efter at 
Paniken er indtraadt, til Arbejderne begynde at føle hungerens Kvaler og Kildens isnende Favntag. En 
sulten Mave og Skjælvende Lemmer har ingen Agtelse for Ejendomsretten, ingen Ærefrygt for Loven. Og
naa hungrige Mennesker begynder at gribe Føde og Klæder, hvorsomhelt de kan finde dem, saa vil 
Monopolisterne faa dem skudt; og. . . i Lyset af brændende Bygninger og ved Lyden af skingrende Skrig 
og Brøl og Geværskud og Dynamitbomber vil en forfærdelig Dødsdans begynde.”
Det er ingen Nytte at lukke sine Øjne for den ”Kjendsgjerning, at Blod og Oprør snart vil fylde Jorden. 
Naar daarlige Tider kommer, bliver man strax Vidne til Vold og Ophøjer. Samvittighedsløse Mænd og 
Kvinder passer desuden Lejligheden og benytter sig af den Utilfredshedens Aand, som hersker blandt de 



arbejdende Klasser. De gjør alt, hvad de kan, for at puste til Striden mellem Kapitalen og det ærlige 
Arbejde.
Aangaaende samme Emne siger T. De Witt Talmage i sin Bog ”Kampen for Brød”: ”Store Masser samler
sig, saa snart der er nogen Urolighed paa færde et eller andet Sted i næsten alle vore Stæder. Jernbanetog 
farer ud over Klipperne; Arbejderne piskes ihjel lige for deres Hustruers og Børns Øjne! Fabrikker 
angribes af Pøbelsværme! . . . Hele Landet fremsætter dette Spørgsmaal: Hvad vil ske næst?”
”Anarki er Afskaffelse af Retten til at besidde Ejendom. Det gjør din Butik, dit Hus og din Familie til mit,
og mit til dit. Det er Rov i stor Skala. Det er hver Mands Haand imod enhver anden Mand, Det er Sejr for 
Jld og Mord og Rov og onde Lyster og Død. Det betyder ingen Lov, ingen Kirke, intet Forsvar, ingen 
Rettigheder, ingen Lykke, ingen Gud. Det betyder Helvede ladt Løs paa Jorden, Samfundet en 
Sammensætning af Djævle i legemlig Skikkelse”:
Om Anarkisterne siger samme Forfatter: ”De ejer intet uden en Kniv for universel Blodtapning og og en 
Nitro-Glycerinbombe for universel Sprængning. De tror ikke paa nogen Gud eller Regjering eller Himmel
eller Helvede, uden paa, hvad de kan faa fat i paa Jorden.”
J en Artikel i Social Economist (1892) findes følgende: ”Lov og Anarkisme. Disse er to modsatte 
Principper, og Striden mellem disse iagttages af Verden paa den nærværende Tid med stigende Jnteresse, 
især i vor egen Republik.”
Pastor H. W. Bowman siger i sin Bog ”War Between ”Capital and Labor”: ”Hvad tænker disse uhyre 
Horder af Anarkister og Nihilister at gjøre? De tænker at rette paa alle de onde Ting i denne Verden ved 
et større Onde – ved Dynamit, Sværd og Brand for at gjøre Ende paa den sidste Rest af Regjering og 
frembringe Kaos i Samfundet. Deres antal tiltager stadigt.”
Christian Union sagde nylig, at de russiske Nihilister ”tilstaar, at deres Hensigt er at gjøre en Omvæltning 
i det civiliserede Samfund. De erklærer, at Samfundet, saaledes som det nu er ordnet, er saa raadent og 
undertrykker de fattige paa en saadan Maade, at det ikke kan reformeres, og det eneste Botemiddel er 
Tilintetgjørelse. Deres Korrespontance med de revolutinære Foreninger i London og Paris viser, at denne 
Sammensværgelse er verdensomfattende.”
Følgende forekom i New York Times i 1893: ”Under Samfundets Overflade vil der, hvor som helst 
Trykket bliver saa haardt, at der hver og der aabner sig smaa Sprækker, opdrages et Glimt af de slidende 
og slæbende Tusinder. En Mumlen af mørk Misfornøjelse høres, og de længes efter en ny Himmel og en 
ny Jord som de i deres anarkistiske Vanvind haaber at opnaa ved Kuldkastelsen af de bestaaaende 
Jnstitutioner og ved Løsladelse af alle det menneskelige Dyrs vildelse Lidenskaber.”
Til de arbejde Mænd og Kvinder vil vi sige: Sky Anarki og Anarkister som Pesten. Det værste Onde, som
kunde vederfares dig og Menneskeslægten, vilde være, at Anarkismen fik Fremgang og herredømme. 
Naar saadanne Elementer faar Kontrol, lader ikke deres blodtørstige Jnstinkt sig nøje med deres naturlige 
Fjenders Ødelæggelse. De vil begynde at slaaes iblandt sig selv. Det har altid været saaledes; det kan ikke
være anderledes. Deres Held vil indføre en Rædselsregjering for de arbejdende Klasser med værre end de 
nuværende Tilstande – en regjering, som alene kan sammenlignes med den franske Revolutions Rædsler.

Hvad skal vi gjøre?
”Derfor værer taalmodige, Brødre, indtil Herrens Tilkommelse. Se, Bonden forventer Jordens dyrebare 
Frugt, han bier taalmodig efter den, indtil den faar tidlig Regn og sildig Regn. Værer J og taalmodige, 
frygter eders Hjerter; thi Herrens Tilkommelse er nær.” Jak. 5:7,8.
J Betragning af de Ting, som skal komme over Jorden og som vi har omtalt i de foregaaende Kapitler, 
hvorledes skal vi som Kristi Efterfølgere stille os med Hensyn til alt dette?
Som Granskere af det profetiske Ord kan vi se, at Gud paa det tydeligste har paapeget den nuværende 
Tilstand, og at han har fortalt, hvad Udfaldet vil blive af den kommende Kamp mellem Kapital og 
Arbejde.
Ved omhyggeligt at give Agt paa den Undervisning, Gud i sin Naade har givet os, kan vi se, hvad Engen 
paa denne Strid vil blive, ligesaa klart som om det allerede var sket. Vi ser foran os en Kamp til Døden. 
Kapitalens og Arbejdets organiserede Kræfter vil aldrig blive forligte. De riges Undertrykkelse vil tiltage,
og de arbejdende Klassers Modstand vil blive mere bestemt og voldsom, indtil endelig ”Krigen paa Guds 
den Almægtiges hin store Dag” oprinder. Aab. 16: 14.



Profeten Daniel blev undervist om, hvorledes Tilstanden vilde være i de sidste Dage af Verdens Historie. 
Engelen sagde til ham: ”Men de ugudelige skal handle ugudelig, og ingen af de ugudelige skal forstaa 
det; men de forstandige skal forstaa det.” Dan. 12:10.
De, som lever ligesom i Noas Dage, optaget med deres egne personlige Affærer uden at skjænke Gud 
eller hans Ord saa meget som en Tanke, kan ikke forstaa Begivenhedernes Gang. De kan ikke se den 
Afgrund af Ruin, som ligger foran dem, og de kan ikke undgaa den, saa vist som Guds Ord er Sandhed. 
De kan se, at der forestaar Vanskeligheder; men de, som staar paa de undertryktes Side, haaber, at en 
Fredstid vil indtræde, i hvilken de begaaede Uretfærdigheder vil blive rettede og Guds rige Gaver bliver 
ligelig fordelte blandt alle Klasser.
Men Guds Ord siger, at dette ikke skal ske. De ugudelige vil vedblive at ”handle ugudelig”. De 
undetryktes Raab vil komme ind for den Herre Zeaboths Øren. Han vil fuldkomme sin Gjerning i 
Retfærdighed, og Naade og Kjærlighed, saaledes om Englene sang paa Bethlehems Marker: ”Ære være 
Gud i det højeste! Og Fred paa Jorden! Og i Mennesker en Velbehagelighed!” Luk. 2:14.
Pastor H. W. Bowman siger i sin Bog ”War Between Capital and Labor”: Skal man dømme fra et 
menneskeligt Standpunkt, saa er Udsigterne mørke; det ser ud til Krig, til Verdenskrig. Men Granskeren 
af Profetierne hæver sig paa Aabaringens Vinger op over Krigsstyrkerne og ser paa den anden Side af de 
jordiske Scener og Strid og Blodsudgydelse alle Tings Gjenoprettelse, hvilket fordum blev forudsagt af 
alle Guds Profeter – Kristi Tilkommelse i Herlighed, Udslettelsen af det onde, Jordens Fornyelse, 
Oprettelse af Guds Rige, hvor Retfærdighed, Godhed, Sandhed og Fred for evig skal bo. Og med et glad 
Hjerte udbryder han: ”Kom, Herre Jesus, kom snart.”
Atter anfører vi fra samme Forfatter: ”Massernes Opdragelse og studiet af de skjønne Kunster vil ikke 
forløse Menneskeslægten eller gjøre Regjeringen mere retfærdig. Ægypten, Babylon og Grækenland var 
alle meget oplyste, men de samme skjævheder existerede der. De gik elle til grunde, fordi Luksus og 
Overdaadighed tog overhaand.”
”Politiske Love kan ikke sammenbinde Menneskene i Broderskabets Baand eller fylde det menneskelige 
Hjerte med Godgjørenhed. Menneskene har ikke begaaet andet en Fejlgreb fra først til sidst. Kjærlighed 
kan ikke frembringes ved Lov. Tvungen Lydighed frembringer Had. Det Menneske, som er overvunden 
ved Magt, vil vedblive at være en Fjende; det menneske, som er overvunden ved Kjærlighed, vil blive en 
ven. Politikerne medgiver, at en Forandring af Systemer borttager ikke det onde.”
”Raa Magt kan ikke reformere Mennesket. Et Onde kan ikke gjøre et andet Onde godt. Fysisk Styrke kan 
aldrig give et Menneske nogen virkelig Magt over dets Medmennesker. Jngen Reform, som er afhængig 
af den ene Klasses Overlegenhed over den anden, og som ikke forandrer det menneskelige Hjerte, kan 
have nogen Varighed.”
Striden mellem Kapitel og Arbejde er kun ét Led i den store Strid mellem Sandhed og Vildfarelse, 
mellem godt og ondt; og denne Strid, som nu har varet i sex Tusinde Aar, bliver for hvert Aar heftigere 
og heftigere; Klasseforskjellen og de Onder, som følger deraf, bliver større og større og mere og mere 
vanskelig at udjevne.
Omendskjønt det er moralske Principer, det drejer sig om i denne Strid, som nu paagaar, saa gaar man paa
begge sider frem paa en Maade, som ikke kan forsvares. En grusom Hævgjerrighed, som paa den ene 
Side leder til Undertrykkelse og paa den anden til Voldshandlinger, gjør sig gjældende i denne Strid og 
borttager fra den, hvad der kan synes at være en Kamp for retfærdige Principer, og forvandler den til en 
Kamp for Overmagten.
Han, som holder alle menneskers skjæbne i sin Haand, og som ser Enden fra Begyndelsen har si sit 
ufejlbarlige Ord paapeget denne Tingenes Tilstand. Og det er ikke blot paa ét Sted, at Bibelen taler om 
det store Spørgsmaal, som foreligger os.
Gud er den fattiges Fader og den lidende Hjælper De udnertryktes Arbejders Raab kommer ind for ham, 
med hvem vi har at gjøre. Hvorsomhelt de undertryktes Raab høres, der lytter han, i hvis 
Jhukommelsesbog ethvert Suk og enhver Taare er trofast nedtegnet. Men den medlidende Gud har ikke 
bemyndiget Menneskene til at tage sig selv tilrette ligeoverfor de Uretfærdigheder, de vederfares. 
”Hævnen hører mig til; jeg vil betale.” Dette er hvad Herren siger, og vi kan trygt overlade vor Sag til 
ham, som dømmer retfærdig.
Vi kommer undertiden paa den Tanke, at Gud glemmer at være retfærdig, og at det varer længe, før han 
udøver sine Domme. Det er sandt, at Gud er naadig, og han ikke vil nogen Synders Død. Han ønsker, at 
alle skal blive frelste. Men paa samme Tid siger han: ”Jeg vil. . . være et hastigt vidne imod. . . de, som 



nedtrykker Daglønnens Løn, Enken og den faderløse, og som foruretter dem fremmede, og ikke frygter 
mig, siger den Herre Zebaoth.” Mal. 3:5.
J den Lov, som Gud fordum gav sit Folk, sig Herren: ”Du skal ikke gjøre din Næste Vold, og ej røve, du 
skal ikke lade Daglønnerens Arbejdsløn blive hos dig Natten over indtil som Morgnen.” 3 Mos. 19:13. 
Mange andre Skriftsteder kunde anføres, hvilke viser, at Herren betragter Bedrageri og Undertrykkelse 
som en forfærdelig Synd, og at han visselig vil straffe den paa Dommens Dag.
Men den alvidende Gud, som gav os det guddommelige Ord, saa, at der vilde ske et Sammenstød inden 
det borgerlige Samfund i de sidste Dage. Skrifterne forudsiger den kritiske Tilstand, som nu existerer, og 
de Følger, som denne Tilstand uundgaaelig vil have.
Jesu, vor Konges, Komme er nær. Den lange Tid af Synd og Undertrykkelse er snart udrunden; men de 
vil ikke slutte, før Synden tilfulde har faaet vist sin grusomme Magt. En frygtelig Dom udtales over de 
egenkjærlige Rigmænd, som har ophobet Rigdomme i de sidste Dage.
Arbejdernes Løn, som indsamlede deres rige Høst af Guld, og som uretfærdig er bleven dem forholdet, 
raaber til Gud. De fattiges Nød ses i Himmelen. Og medens Tusinder omkommer af Mangel paa Livets 
Fornødenheder, fordi de berøves deres ærligt fortjente Løn, fremtruer de rige i Ødselhed og 
Overdaadighed.
De rige er blevne overmaade rige. Formuer saa store, at den bekjendte Krøsus ganske bliver i Skyggen, 
erhverves hurtig og med Lethed. Den Jndtægt, disse Mammons Fyrster har, er ganske umulig at beregne. 
Ordet ”Millionær” har givet Plads for ”Mange-Millionær”.
Medens dette gaar for sig, bliver de fattige fattigere i samme Forhold: Mangel, Smuds og Sult er 
fremtrædende i den fattiges Udsigter. Den Kløft, som adskiller Rigdommen og Fattigdommen, bliver 
daglig bredere og dybere. Vi læser om den rige Bankør, som ejer Tusinder og atter Tusinder af Dollars, 
men hvis nære slægtninge lide Mangel paa Brød og dør paa Fattighuset.
Vi plejede at trække paa Skulderen ad Beretningen om overdaadige Fyrster, der blandede deres Vin med 
dyrebare Klenodier og dømte deres Bægre i ét Drag. Men nylig læste vi om Sønnen af en Pengefyrste, 
som gav en Supé for sine Venner, hvor hver Ret kostede nok til at forsyne fire Familier med Føde for et 
Aar.
Lignende Exempler paa Ødselhed og Overdaadighed kan fremdrages, og de tiltager rundt om os; og naar 
den fattige Arbejder betragter disse Ting og tænker paa sin nødlidende Hustru og sine hungrige Børn, er 
det ikke til at undres over, at han tænker, at Livets Behageligheder og Nødvendigheder burde være mere 
retfærdig og rigelig fordelte.
Men at sætte sig op imod Kapitalisterne er frugtesløst; og Arbejderen finder, at han holder et tveegget 
Sværd i sin Haand, som hugger begge Veje. Det dræber ofte den Mand, som svinger det.
For at illustrere dette behøver vi blot at henvise til de sidste Strejker. J et Kapløb med Sulten og Nøden er 
Fordelen altid paa den riges Side. At gribe til Voldsomheder vil ikke rette paa de Onder, som findes. Det 
er faafængt at sætte ondt imod ondt i Haab om derved at gjøre det onde godt.
Jesu Kristi Evangelium er det eneste Middel mod alt det, som er ondt og vrangt. Jesus siger: ”J skal ikke 
sætte eder imod det onde.” Matt. 5:39. Og i Overensstemmelse hermed har vi Apostlen Jakobs 
Formaning: ”Derfor værer taalmodige, Brødre! indtil Herrens Tilkommelse. See, Bonden forventer 
Jordens dyrebare Frygt, han bier taalmodig efter den, indtil den faar tidlig Regn og sildig Regn. Værer J 
og taalmodige, styrker eders Hjerter; thi Herrens Tilkommelse er nær.” Jak. 5:7,8.
Men Apostelen standser ikke her. Han siger videres. ”Sukker ikke imod hverandre, Brødre!. . . Se, 
Dommeren staar for Døren.” 9de Vers. Man vil snart høre et Skrig om Gjengældelse. Man vil snart fordre
en mere ligelig Fordeling af det, som Arbejdet kaster af sig. De hungrige Millioner vil snart løfte Haanden
til Slag. Men naar Raabet lyder: ”Lad os angre vore Undertrykkere og tage med Magt, hvad vi behøver,” 
saa høres Guds Stemme: ”Sukker ikke imod hverandre!” Dette efterfølges af den velsignede Forsikring, 
”at Dommen staar for Døren”. Kristus selv er ved at skride ind og rette paa alle Mangler.
Vi ser altsaa, at Jakobs femte Kapital giver os et ret Syn paa Arbejderspørgsmaalet, saaledes som det 
existerer paa vor Tid. Og dette blev forudsagt for næsten nitten Hundrede Aar siden. Guds Ord ved 
Apostelen underretter os om, at disse er de sidste Dage; at Herrens Tilkommelse er nær”. Og dette blev 
forudsagt for næsten nitten Hundrede Aar siden. Guds ord ved Apostelen underretter os om, at disse er de 
sidste Dage; at Herrens Tilkommelse er nær”. Og denne Kjendsgerninger det store og eneste Botemiddel 
mod de existernde Onder. Naar Jesus kommer, vil der blive Oprejsning for al uret. De fattige vil faa deres
Ret.



Men imidlertid vil Gud, at enhver skal lægge til side alle hævngjerrige Følelser og forene sig i at berede 
sig for den forestaaende Dom. Vi har ikke Tid til at sukke mod hverandre. Det er faafængt at søge at 
opnaa vore Rettigheder ved at nedtræde andres Rettigheder eller ved at tage Dommen i vor egen Haand. 
Kongen, den retfærdige Dommer, Staar for Døren, og han vil gjøre det krogede ret. Ved den himmelske 
Domstol vil Kapital og Arbejde til sidst blive stillet Ansigt til Ansigt; og vi staar os paa at vente og 
overlade vor Sag til Ham, som dømmer med Retfærdighed.

Noahs Dage.
”Men ligesom Noahs Dage var, saa skal og Menneskens Søns Tilkommelse være.” Matt. 24:37.
De mennesker, som levede før Syndfloden, var en kraftig Race, som opnaaede en høj Alder og besad rige 
aandelige Gaver; men de havde skilt sig fra Gud, og deres Dygtighed til at øve Ugudelighed var meget 
stor. De havde vægret sig ved at lyde Guds Lov og vendte sig fra den sande Gud til at tilbede Afguder.
De gik sa vidt i deres Ugudelighed, at ”Herren saa, at Menneskets Ondskab var stor paa Jorden, og at alt 
hans Hjertes Tankers paafund var ikkun ondt hver Dag. . . Jorden var fordærvet for Guds Ansigt, og 
Jorden var fuld af Vold.” 1 Mos. 6:5,11,7.
Verden var endnu ung, men Menneskene havde i den Grad skilt sig fra Gud, at Ugudelighed og Vold 
herskede paa alle Kanter. Herren erklærede til sidst: ”Min Aand skal ikke herske i Mennesket evindelig,” 
og Beslutningen udgik: ”Jeg vil udslette Mennesket, som jeg har skabt, af Jorden.” 1 Mos. 6,3,7.
Men til trods for dette gav Gud dem en Anledning til at omvende sig. Han sendte Noah til Folket med et 
naadigt Budskab. J et Hundrede og tyve Aar advarede denne trofaste Herrens Tjener Folket. Han 
prædikede ikke alene, men viste sin Tro ved at bygge en Ark. Alt, hvad Noah ejede, gav han med et 
villigt Hjerte til det Værks Udførelse, som Herren havde anvist ham. Ethvert Hammerslag var en 
Prædiken til Folket, et Vidnesbyrd om Vigtigheden om hans Budskab.
J Begyndelsen troede uden Tvivl mange Noahs Prædiken; men eftersom Aarene gik, og der ikke 
indtraadte nogen Forandring, forenede de sig med dem, som spottede ad hans store Baad paa det tørre 
Land. De kunde ikke se nogen Forandring ved Jorden som et Tegn paa, at dens Ødelæggelse var nær, og 
de søgte derfor at slaa den Tanke bort.
Men da Verden var bleven advaret og Arken fuldført – da den store Procession af Dyr og Fugle, ledet af 
Guds Engle, havde indtaget deres Plads i Arken, lukkede Engelen Døren, og Naaden ophørte for Jordens 
Beboere.
Noah og hans Familie var i Sikkerhed; de var indelukte i Naadens Ark ved Guds Magt. Regnen faldt, 
noget som aldrig havde sket paa Jorden før. Lynene glimtede, og Tordenen rullede. Afgrundens Kilder 
ophørte. Alle som var udenfor, omkom; men Arken flød sikkert omkring paa de brusende Bølger; thi den 
blev beskyttet af mægtige Engle.
Vor Frelser siger, at Tilstanden og Ugudeligheden paa Jorden før Herrens Komme vil blive den samme 
som i Dagene før Syndfloden. ”Thi ligesom de i Dagene før Syndfloden aad og drak, tog til ægte og 
bortgiftede indtil den Dag, der Noah gik ind i Arken; og de agtede det ikke, indtil Syndfloden kom og tog 
dem alle bort: saaledes skal og Menneskenes Søns Tilkommelse være.” Matt. 24:38,39.
Ligesom Livets mange Gjøremaal og Sorger og Bekymringer fyldte hele Hjertet og optog hele Verdens 
Opmærksomhed før Syndfloden, saaledes vil det blive, naar Enden er nær. Ligesom Ugudelighed, Strid 
og Vold den gang fyldte Jorden, saaledes vil de tiltage, naar vi nærmer os Herrens Komme.
Vi behøver blot at kaste et Blik ud over Verden for at se, at disse Ting opfyldes alle vegne. Det ivrige Jag 
efter Rigdom og den vilde Hast, hvormed man kaster sig ind i verdslige Forretningsforetagender, har 
aldrig været saa udspræget som paa vor Tid. Den tiltagende Ugudelighed og de Forbrydelser og 
Udskejelser, som forøves og gaar i svang, er simpelthen forfærdelige.
Gud sendte Noah til at advare Verden om dens forestaaende Dom. Han sender nu sine Tjenere over hele 
Verden med Advarsler om den sidste store Ødelæggelse, som skal vederfares den.
Men ligesom de i Noahs Dage ikke ”agtede” det Budskab, den trofaste Herrens Tjener frembar, saaledes 
vil de, som forkaster det Lys, der skinner for den nærværende Tid, ikke agte paa de Advarsler, som Gud 
naadig sender dem, og Herrens Dag vil komme over dem som en Tyv om Natten: Budskabet høres og 
forkastes, og Sindet fyldes med Vildfarelse i stedet for Sandhed.
Jdet Apostelen Peter taler om vor Tid, siger han: ”Vider da først dette, at i de sidste Dage skal der komme
Bespottere, som vandrer efter deres egne Lyster, og siger: Hvad bliver der af Forjættelsen om hans 



Tilkomst? Thi fra den Dag, Fædrene er hensovede, forbliver alle Ting saaledes som fra Skabningens 
Begyndelse.” 2 Pet. 3:3,4.
De, som levede paa Syndflodens Tide, vandrede efter deres egne Lyster og spottede at Noah. J de sidste 
Dage vil de gaa frem paa samme Maade; de vil spotte ad de Budskab, at alle Tings Ende forestaar. ”Der 
er intet i Naturen, som viser, at disse forfærdelige Ting forestaar Verden,” siger de. ”Dag og Nat, Sommer
og Vinter, Vaar og Høst kommer og gaar, ligesom de altid har gjort siden Verdens Skabelse.”
Men deres Paastand er ikke sand. ”Thi de vil ikke vide dette, at ved Guds Ord blev Himlene fordum, og 
Jorden fremstod af Vand og ved Vand; hvorfor den Verden, som da var, ved Vand blev oversvømmet og 
foregik. Men Himlene og Jorden, som nu er, gjemmes ved det samme Ord til Jlden, bevarede til 
Dommens og de ugudelige Menneskers Fordærvelses Dag.” 2 Pet. 3:5,-7.
Nogle faa Dage, og Verdens Ugudelighed vil blive fyldt til Randen, og Naadens Engel vil atter forlade 
Jorden. Da vil Guds store Dags Jld frembryde og ødelægge Jorden, ligesom den blev ødelagt ved Vand 
for fire Tusinde Aar siden.

Uretfærdighed skal blive mangfoldig.
”Og efterdi Uretfærdighed vil være bleven mangfoldig, skal Kjærligheden blive kold i mange.” Matt. 
24:12.
Vor Frelser siger, att naar Enden nærmer sig, skal ”Uretfærdighed” blive ”Mangfoldig”. Paulus siger, idet
han taler om disse sidste Dages vanskelige Tider: ”Onde Mennesker og bedragere farer frem til det 
værre.” 2 Tim. 3:1,13.
Man behøver kun at kaste et Blik paa Begivenhedernes Gang for at blive overbevist om, at disse 
Skriftsteder bogstavelig opfyldes rundt omkring os. Den Maade, hvorpaa Drukkenskab, Fattigdom og 
Forbrydelser tiltager, er forfærdelig.
J en Prædiken, som Henry Ward Beecher holdt den 15de Nov. 1868, sagde han: ”Den Mangel paa Harme 
ligeoverfor de skrigende Uretfærdigheder, som begaaes, er et af vor Tids mest foruroligende Tegn. Vi 
lever midt oppe i en Fordærvelse, som alene har sit Sidestykke i Sodoma og Gomorrah.”
Pastor McAllister sagde i den Prædiken, holdt i Philadelphia i 1871: ”Den Uærlighed, Vanhellighed, 
Drukkenskab og Usædelighed, som gjør sig gjældende hos en stor Del af vore offentlige Mænd, er en 
vitterlig Sag.”
J Marts 1872 skrev Watchman and Refelector: ”Banktyverier, Penge-Despotisme, Raadenhed blandt 
statens Bestillingsmænd, Familiebesværligheder, Snigmord, Plyndring og Selvmord – alt dette vælter ind 
over Samfundet ligesom Flodbølger, og de kommer saa hyppigt og regelmæssigt, at vi ikke længer 
vækkes af dem.”
Følgende er fra Christian Union for 4de Nov. 1874: ”Det kan ikke nægtes, at baade i det private saavel 
som i det offentlige Liv er Raadenheden beklagelsesværdig stor. Forbrydelser af enhver Art gaar isvang; 
og alle Mennesker i alle Livsforholde udviser en Egenkjærlighed, som viser at Tusindaarsriget endnu er 
langt borte.”
Det kan ikke nægtes, at Drukkenskaben er en af vor Tids største og mest skrigende Onder. Og dog er der 
faa, som virkelig fatter, hvor omfattende og forfærdelig den er.
Et Raab høres over hele Landet mod de riges Undertrykkelser. De fattige skriver paa Brød. Det er god 
Grund for alt dette; men der findes et Trældomsaag værre end det, der paatvinges Folket at Monoplister 
og Pengefyrster.
Saa langt tilbage som i 1887 viser Statistiker samlede at Kommisæren for det internationale Skattevæsen, 
at hint Aar udbetales der i de Forenede Stater $600,000,000 for Tobak og $900,000,000 for Brændevin. 
Ved at undersøge hosstaaende statistiske Opgaver faar man et lidet Begreb om de uhyre Udgifter i 
Raamaterialer, Arbejde og Penge, som medgaar til Tilvirkning og Forbrug af disse giftige Produkter. 
Dersom disse slette Vaner kunde udryddes, vilde der være nok til at føde, klæde, undervise og evanglisere
hele Landet. (Se Anmærkning nederst paa Siden.)
Tobak
1902-Tobaksavl i de Forenede Stater 217, 823, 963 Pund, værdsat til $57,563,510.
1903 – Antal Cigarer tilvirkede i de Forenede Stater, 7,426,890,403.
 ” ” ” Cigaretter ” ” ” 3,031,563,668.
Den mandlige Befolknings Antal i de Forenede Stater i 1900: 39,059,242.



J 1903 blev der saaledes tilvirket de Forenede Stater et Antal Cigarer og Cigaretter stort nok til at forsyne hver Mand og Dreng med 190 
Cigarer og 78 Cigaretter til en Pris af $1.47.
Brændevin, Vin og Øl..
1903 – Antal Galloner berusende Drikke tilvirket i de Forenede Stater: 1,49,497,995.
1903. - Antal Galloner berusende Drikke indført til de Forenede Stater: 12,090,378.
Jalt tilsammen 1,487,588,377.
J 1902 blev der i de Forende Stater af berusende Drikke fortæret 1,539,081,991 Galloner, omtrent 21 Galloner for hver Mand, Kvinde og 
Barn.
J 1902 blev Antallet af Bushels af Korn, som blev opbrugt ved Tilvirkningen af berusende Drikke de Forenede Stater, 27,487,331. hvoraf der
tilvirkes 123,847,304 Galloner eller 1,62 Galoner for hver Mand, Kvinde og Barn.
J 1897 tilvirkedes der i hele Verden af Vin alene 2,843,478,920 Galloner, hvilket antagelig udgjør 1,75 Galoner for Mand og Kvinde i 
Verden.
J 1899 tilvirkes der i hele Verden 5,250,000,000 Galloner Øl, hvilket bliver over 3 Galoner for hver Mand, Kvinde og Barn i Verde, idet man
anslaar den samlede Folkemængde til 1,440,650,000 Mennesker.

Den Jndflydelse, disse nedværdingende Laster har paa de unge, er i Sandhed forfærdelig, og hvad kan vi 
vente af den opvoxende Slægt, som bliver opdraget under saadanne Forhold? Brændevinshandlerne er 
vaagne nok og ser i disse unge deres bedste fremtidige Kunder.
Der berettes, at i en af de centrale Stater har ”Brændevinshandlernes Forretning” forestaaet at udføre et 
Slags Missionsarbejde blandt de unge for at opmuntre hos dem en Lyst til berusende Drikke. Dette skulde
danne en Modvægt mod de forskjellige Afholdsforeninger, som gjør Skaar i deres Forretning.
J Lande uden for de Forenede Stater finder vi det samme Onde at være fremherskende.
J England forbruges der aarlig fem og tredive Galloner Brændevin pr. Person mod elleve Galloner i de 
Forende Stater.
Jrland, det fattigste Land i Verden, anvender aarlig £11,000,000 eller $55,000,000 i berusende Drikke.
J Rusland indvindes den første Stat fra Salget af berusende Drikke. Den beløber sig til mere end 
50,000,000 Rubler.
J Belgien findes en Knejpe for hver sex eller syv Personer, og de arbejdende Klasser anvender Aarlig 
omkring 55,000,000 Franks eller $11,000,000 til berusende Drikke.
J Frankrige ”er Drukkenskab Begyndelsen og Enden af Livet i de store franske industrielle Centre”. J 
Byen Lille, berettes der videre, at en Fjerdedel af Mændene og en Ottendedel af Kvinderne uforbederlige 
Drankere.
Hr. Labaree, Missionær i Person, skriver: ”Der findes neppe et Nabolag, hvor Drukkenskabens 
ødelæggende Virkning ikke kan ses i nødlidende og ruinerede Familier, bortødslede Ejendomme, 
ødelagde Karakterer og spildte Liv.”
”Encyclopedia Britannica” viser, at Tyskland og Preussen aarlig bruger tyve Galloner Øl og to og en 
Tredjedel Gallon Alkohol pr. Person.
Jdet vi vender os fra disse sørgelige Beretninger om Drukkenskab og Forbrydelser, som fylder Jorden, vil 
alle meget naturligt vente at finde, at de, som bekjender sig til at følge Kristus, er fri for disse Synder, og 
at de fører en stadig Krig mod alt ond og fordærveligt.
Men med Hensyn til dette finder vi, at Guds Ord taler meget ligefremt. Apostelen Paulus siger: ”Men vid 
dette, at i de sidste Dage skal vanskelige Tider være at forvente. Thi Mennesken skal være egenkjærlige, 
pengegjerrige, overmodige, hoffærdige, Bepottere, Forældre ulydige, utaknemmelige, vanhellige, 
ukjærlige, uforligelige, Bagtalere, umaadelige, umilde, uden Kjærlighed til det gode, Forrædere, 
fremfusende, opblæste, som mere elsker Vellyst, end de elsker Gud, som har Gudfrygtheds Skin, men 
fornægter dets Kraft.” 2 Tim. 3:1-5.
Denne Anklage rettes mod dem, som har Gudfrygtigheds Skin, mod dem, som tilhører et eller andet 
Kirkesamfund, som bekjender sig til at være tro paa Jesus Kristus. De er kristne i navn, men de har aldrig 
erfaret den Kraft, som følger med sand Gudfrygtighed.
Det er klart, at et kirkesamfund, der tillader saadanne Ting, som Paulus her omtaler, blandt sine 
Medlemmer, ikke vandrer i det Lys, som omgiver Guds sande Menighed paa Jorden. Den Uundgaaelige 
Slutning er, at saadanne Samfund er faldne, at de indtager den Stilling, som Bibelen benævner Babylon. 
Aab. 14:8. Babylon betyder Forvirring. Ved at mange af vore Dages Kirkesamfund har vægret sig ved at 
følge det Lys, som strømmer ud fra Guds dyrebare Ord, er Forvirring og Ugudelighed kommen ind i 
stedet. Der er dog mange ærlige Sjæle i disse Samfund, som dybt beklager dette Onde. Til saadanne lyder 
Budskabet med høj Røst: ”Gaar bort fra hende [fra Babylon], J mit Folk at J ikke skal blive delagtige i 
hendes Synder, og a J ikke skal rammes af hendes plager.” Aab. 18:4.
Hvad er de populære Kirkers Tilstand paa vor Tid? – lad deres egne Ledere svare.



Pastor Geo. F. Pentecost siger i Christian Statesman for 8de Januar 1876: ”Man kan høre den Tilstaaelse 
fra de fleste af vore Kirkers Pastorer, at der i vor Midte er ugudelige, van hellige, fordærvede Mænd, som 
vedbliver at staa der, og som undgaar en retfærdig Kirketugt paa Grund af deres Rigdom og sociale 
Stilling.”
J en Prædiken holdt i London siger Robert Atkins: ”De i Sandhed retfærdige bliver færre og færre paa 
Jorden, og der er ingen, som lægger det paa Hjerte. J enhver Kirke er de, som paa vor Tid bkjender sig til 
Religionenen, verdsligsindede og verdsligvise. De elsker Magelighed og jager efter Ære.”
Hr. H. Mattison siger i Populær Amusement: ”J Methodister, som en Gang var fattige og ukjendte, men er
bleven rige og ansete i Verden, har forladt den trange Vej, paa hvilken J vandrede for en tyve eller tredive
Aar siden, og har ophørt at besøge Klassemøderne. J beder sjælden i eders Familier og i Bønnemøderne, 
saaledes som J plejede at gjøre. Og J deltager nu i mange af Nutidens moderne Fornøjelser, saasom 
Scakspil, Domino, Billiard, Kort, Dans, Teatret, eller J tillader eders Børn at deltage i dem.”
Professor S. C. Bartlet fra Chicargo siger i Ny York Independent: ”Religionen indtager en forskjellig 
Stilling fra, hvad Methodismen gjorde den Gang. Den er i en vis Grad en agtet Ting. Kristendommen er i 
vore Dage populær. Menneskene ”taler vel om den”. Ex.Prædikanter og Statsmænd har været villige til at 
lempe sig efter den og anerkjende dens Krav, og den Anseelse, hvori Religionen staar, gjør, at mange 
forener sig med den for de Fordele, de derved vinder, uden at fuldt ud at opfylde dens Forpligtelser. 
Kirken bejler til Verden, og Verden smigrer for Kirken. Skillemuren mellem de gudelige og de vanhellige
forsvinder mere og mere, og paa begge Sider arbejdes der ivrigt for at udslette al Forskjel mellem deres 
Maade at handle paa og fornøje sig.”
Hr. Moody ytrede følgende bidende Ord i en Prædiken holdt i Baltimore: ”Eders Tilstelninger og Bazarer 
duer ikke, og eders Votering for den mest populære Mand eller kvinder bare fremmer deres 
Forfængelighed. Det bedrøver Aanden; det er en Fornærmelse med Gud. De er komne saa vidt nu, at for 
fem og tyve Cents kan en ung Mand komme ind og kysse den smukkeste Pige. Tænk blot! Betragt 
Kirkelotterierne, som gaar for sig i Ny York. Gud ved, at jeg heller vilde prædike i hvilken som helst 
Lade eller i det elendigste Skur i Verden end inden en Kirkes Vægge, som er betalt for paa en saadan 
Maade.”

Falske Kristi og falske Profeter.
”Thi Falske Kristi og falske Profeter skal opstaa og gjøre store Tegn og Undergjerninger, at de udvalgte 
skulde og forføres, om det var muligt.” Matt. 24:24.
Kristus forudsagde ikke alene, hvad han vilde gjøre i Fremtiden, men han advarede ogsaa sine Disciple 
med Hensyn til, hvad Fjenden vilde gjøre for at bedrage dem og ødelægge dem. Falske Kristi og falske 
Profeter skulde opstaa, og ved en underfuld Magt, som de skulde besidde, og som var af satanisk 
Opdrindelse, skulde de bedrage og forføre Folket. Der var ogsaa falske Kristi, før den sande Messias blev 
aabenbaret i Kjød.
J enhver Tidsalder, fra Kristus opfor til Himmelen indtil nu, har der opstaaet Mænd, der enten som flaske 
Kristi eller som falske Profeter har forført mange Folk. Kristus sagde: ”Ser til, at J ikke bliver forførte; thi
mange skal komme under mit Navn og sige, at det er mig, og at Tiden er kommen nær. Gaar derfor ikke 
efter dem:” Luk. 21:8.
J Begyndelsen af det andet Aarhundrede efter Kristus fremstod en falsk Profet, som gjorde Fordring paa 
at være den Stjerne, Bileam havde profeteret om. Han forførte mange af Jøderne. Han fik i stand et Oprør,
og i den Krig med Romerne, hvori han indviklede dem, blev mange Tusinde dræbt. Han omkom selv paa 
Valpladsen.
Jøderne er til forskjellige Tider bleven satte i Bevægelse af Bedragere, som har udgivet sig for at være 
Messias, og som har gjenoplivet deres Haab om Jsraels Gjenoprettelse. Men de omkom alle uden at 
opfylde nogen af de store Forhaabninger, som man satte til dem.
Muhammed var, skjønt han ikke udgav sig for at være Kristus, ikke desto mindre en ”falsk Profet”. Han 
blev født i Mekka, Arabien, og stiftede den Religion, som bærer hans Navn. Denne Religion er bleven 
udbredt baade ved Overtalelse og ved Sværdet, og to Gange havde Muhammeds Efterfølgere nær 
udryddet Kristndommen af Jorden. De tæller nu omtrent to hundrede Millioner, og der er ingen Religion, 
som byder Kristendommen en saa haardnakket Modstand.



Men det synes at fremgaa af Kristi Ord, at disse Advarsler med Hensyn til falske Kristi og falske Profeter 
er mere anvendelige paa den Tid, da hans andet Komme er nær. Eftersom Verdens Opmærksomhed bliver
henledet paa den Kjendsgerning, at Herrens Komme er nær, og Folkets Sind bliver opvakt ved 
Forkyndelsen af denne Sandhed, arbejder Satan af al Magt for at oprejse falske Lærere, som paastaar, at 
den Gjerning, de udfører, er Kristi andet Komme. Vi hører derfor mange saakaldte Evangeliets 
Prædikanter fremsætte den Lære, at Kristus aldrig vil komme personlig tilbage, og at hans Komme er et 
aandeligt Komme i tiltagende Kundskab og verdslig Fremgang. Andre lærer, at Verden vil blive omvendt,
før Herren kommer.
Mormonerne, som har bosat sig i Utahs øde Ørken, passer ind under Kristi advarende Ord. ”Derfor om de
siger eder: Se, han er i Ørknen, da gaar ikke ud.” ”Derfor om de siger eder: Se, han er i Ørken, da gaar 
ikke ud.” Matt. 24:26.
Nutidens Spiritisme er et Værk af løgnagtige, forførende Aander. Mange af dens tilhængere har fremsat 
den Paastand, at Forudsigelserne om Kristi andet Komme blev opfyldt i Udbredelsen af Spiritismens 
Læresætninger.
Spiritisterne nægter i Almindelighed Kristi Forsoningsgjerning og lærer, at ethvert Menneske er sin egen 
Frelser. Om disse siger Apostlen: ”Men der skal og iblandt eder være falske Lærere, som skal indføre 
fordærvelige Sekter og nægte den Herre, som dem kjøbte, hvilken skal føre over sig selv en hastig 
Fordærvelse.” 2 Pet. 2:1. Flere Spiritister har paastaaet, at de var Kristus – at alle gode Mennesker er 
Kristus. De indbyder os til deres hemmelige Seancer; men Kristus har sagt, at naar de siger: ”Se, han er i 
Kamrene, da tor det ikke.” Matt. 24:26.
Den saakaldte ”Kristelige Videnskab” (Christian Science) paastaar, at den er Kristi andet Komme. En 
Forfatter i Christian Science Journal spørger, idet han omtaler den Kjendsgerning, at der var en 
Formodning i manges sind, at Kristus skulde komme i 1866: ”Var det et Træf, at den ”kristelige 
Videnskab” blev opdaget i Aaret 1866? . . . Der er ingen Grund til at tænke, at Begyndelsen til den nye 
Tidsalder skulde være saa forskjellig fra de foregaaende aar, det vil sige, fra de dødeligt Menneskers 
Standpunkt. Bliver ikke al Guds Gjerning udrettet ved den stille, sagte Røst? Det var paa denne Maade at 
i Aaret 1866, at Pastor Mary Baker Eddy opdagede den ”kristelige Videnskab”, hvilken vi ifølge Jesu og 
Apostlenes Vidnesbyrd føler os forvissede om er Kristi andet komme.
Men den ”kristelige Videnskab” er ikke Kristi andet komme. Det vil blive mer end en stille, sagte Røst; 
thi ”Herren selv skal komme ned af Himmelen med et Anskrig, med Overengels Røst og med Guds 
Basun.” 1 Tess. 4:16. Kristi Aabenbarelse vil ske ”med sin Magtes Engle, med Jldslue, naar han bringer 
Hævn over dem, som ikke kjender Gud, og over dem, som ikke er over dem, som ikke kjender Gud, og 
over dem, som ikke er vor Herres Jesu Kristi Evangelium lydige”. 2 Thess. 1:7,8.
Kristus har selv sagt, at han vil komme saaledes, som han for dem – i Himmelens Skyer; at hvert Øje skal 
se ham; at hans Herlighed vil blive ligesom Lyet, der skinner fra den ene Kant af Himmelen til den anden.
Dersom vi tror hans ord, skal vi ikke blive forførte af de talrige Røster, som raaber: ”Se her er Kristus, 
eller der!”

Lignelsen og Figentræet.
”Lærer en Lignelse af Figentræet: Naar Vædsken er kommet i dets Grene, og Bladende syder ud, da vide 
J, at Sommeren nær nær. Saaledes og J, naar J ser alt dette, vider, at han er nær for Døren.” Matt. 24: 
32;33.
Vor Frelser besvarer dette Spørgsmaal paa en meget omhyggelig Maade. Han giver først en Oversigt over
de store Begivenheder, som skulde finde Sted paa Jorden. Jerusalem skulde ødelægges; de udvalgte eller 
Guds sande Folk skulde gjennemgaa en frygtelig Trængsel og Forfølgelse - den største, som Guds Folk 
nogensinde havde været udsat for.
Jordens Nationer skulde oprives med Krige og ængstes og bekymres ved de Ting, som skulde komme 
over Jorderige.
Store Ulykker skulde komme over Jorden, saasom Hungersnød, Pest og Jordskjælv, Disse skulde blive 
hyppigere og hyppigere og mere og mere ødelæggende, indtil Guds sidste Plager skulde ende 
Ødelæggelsen.



Efterhaanden som denne Verdens Historie nærmede sig sin Ende, lovede vor Frelser, at der skulde vise 
sig mærkelige og umiskjendelige Tegn i selv Himmelen. Solen skulde formørkes; Maanen skulde ikke 
give sit Skin, og Himmelens Stjerner skulde falde af Himmelen.
Dette skulde være Tegn paa Kristi Komme; thi han siger, at ”da skal Menneskenes Søns Tegn aabenbares
i Himmelen; og da skal alle Jordens Slægter hyle, og de skal se Menneskenes Søn komme i Himmelens 
Skyer med Kraft og megen Herlighed.” Matt. 24:30.
J de foregaaende Kapitler har vi paapeget, hvor nøjagtig disse Tegn er bleven opfyldte. Men Verden 
synes ikke at forstaa deres overordentlige Betydning: J den sidste Menneskealder har Himmelen saa at 
sige været dækket med Tegn, som Herren sagde skulde bebude for Verden, at dens Ende er nær, og at den
næste store Begivenhed, som skal finde Sted, er vor Skabers og Forløsers andet Komme til Jorden.
Men det er Satans Hovedopgave at dysse Folk isøvn, saa at disse Tegn og det advarende Budskab, han 
sender ved sine Tjenere, ikke skal have mere Virkning paa vor Tids Mennesker, end Noahs Prædiken 
havde paa de Mennesker, der levede paa Syndflodens Tid.
Vor Frelser vidste, at dette skulde blive Tilfældet, og han giver følgende Advarsel: ”Ser til, at ingen 
forfører eder.” 4de Vers. Der er to Maader paa hvilke vi kan blive bedragne med Hensyn til Herrens 
Komme. En er at tro, at han er kommen, skjønt han ikke er kommen, og den anden er at nære Vanto med 
Hensyn til de Tegn, som viser, at hans Komme er nær, og saaledes blive fundne uforberedte ved hans 
Aabenbarelse.
De Tegn, som vor Frelser forudsagde, blev givne, for at Menneskene skulle vide om hans komme. Dette 
kan ses af følgende Udsagn: ”Lærer en Lignelse af Figentræets: Naar Vædsken er kommen i dets Grene, 
og Bladene skyder ud, da ved j, at Sommeren er nær. Saaledes og J, naar J ser alt dette, vider, at han 
[Kristus] er nær for Døren.” Matt. 24: 32,33.
Naar Træerne begynder at skyde Knopper og Blade da ved vi, at Sommeren er nær. Jngen vil paatage sig 
at benægte det. Det er Tegn, som aldrig slaar fejl. Thi dem, som vil agte paa Advarslen, siger han, at de 
Tegn, som han har givet, er ligesaa sikre Beviser for, at hans Komme er ”nær for Døren”.
”Alt Dette”, vor Frelser henviser til som Tegn paa sit snare Komme, findes omtalt i Luk. 21:25,26. ”Og 
der skal ske Ten i Sol og Maane og Stjerner, og paa Jorden skal Folkene ængstes i Fortvivelse, naar Havet
og Bølgerne bruser, naar Menneskene forsmægter af Frygt og de Tings Forventelse, skal komme over 
Jorderige.”
Disse Tegn kunde ikke gives paa Kristi og Apostlens Tid. De kunde alene ske i ”Endens Tid”, som 
omtales det tolvte Kapitel hos Profeten Daniel.
Vi lever paa en Tid, da ”alt dette” enten har gaaet i Opfyldelse eller holder paa at opfyldes alle vegne 
omkring os. Historien giver Svar paa vor Frelsers store Profeti i det fire og tyvende Kapitel hos Mattæus.
Jerusalem belv forstyrret mindre end fyrretyve Aar, efter denne Profeti blev udtalt. (Se Luk. 21:20,21.) 
Den store Trængsel, som omtales i matt. 24:21,22, ligger i Fortiden. Solen blev formørket den 19de Maj 
1780. Stjernefaldet fandt Sted den 13de November 1833. Krige og Rygte om Krige bliver mere og mere 
almindelig og opsigtsvækkende. Angst og Fortvivlelse spreder sig mere og mere blandt Nationerne, og de
umaadelige staaende Hære tærer paa Verdens Hjælpekilder. De forfærdelige Flodbølger og de stedse 
tiltagende Cycloner og Jordskjælv viser, at Guds Haand, som har holdt alt dette i Ave, drages tilbage, og 
den Fyrste, so har magt i Luften, tillades at fremme sine onde Hensigter formedelst Vindenes og 
Vandenes ødelæggende Evner. Hungersnød og Pestilense breder sig over Landene.
Og nu lyt nøje til disse vor Frelsers Ord, thi de er talte til os – den sidste Slægt: ”Lærer en Lignelse af 
Figntræet: Naar Vædsken er kommen i dets Grene, og Bladene skyder ud, da ved J, at Sommeren ner nær.
Saaledes og J, naar J ser alt dette, vidner, at han er nær for Døren. Sandelig siger jeg eder, denne Slægt 
skal ikke forgaa, førend det sker alt sammen.” Matt. 24:32-34.

Evangeliet for alle Folk.
”Dette Riges Evangelium skal prædikes i den ganske Verden, til at vidnesbyrd for alle Folk; og da skal 
Enden komme.” Matt. 24:14.
Aldrig er store Straffedomme kone over Jorden, uden at dens Jndbyggere er bleven advarede derom. Før 
Syndfloden blev Verden advaret af den trofaste Noah. Jonas blev sendt til Niniveh. Engle fra Himlen 
bragte Budskab om den Dom, som forestod Sodoma og Gomorrah. Esaias og Jeremais forudsagde det 



bagyloniske Fangenskab, og vor Frelser advarede Jøderne om den endelige Ødelæggelse af deres Stad og 
Nation.
J vor Text finder vi den erklæring, at før Kristi komme og Oprettelsen af hans evige Rige skal Evangeliet 
eller det glædelige Budskab om hans Riges Komme prædikes for alle Verdens Nationer. Et 
verdensomfattende Budskab vil blive forkyndt.
Denne Text siger ikke, at hele Verden vil blive omvendt. Skriften viser klart, at blot faa vil annamme 
Budskabet; men alle vil have Anledning til at høre det og berede sig til at møde Herre, dersom de ønsker 
det. De uforberedte vil paa den store Dag, da alle skal dømmes efter deres Gjerninger, staa uden 
Undskyldning; thi til Jordens yderste Grænser vil dette Evangelium forkyndes, og denne Kjendsgerning 
vil udgjøre et Vidnesbyrd mod dem, som nægter at høre Budskabet, og som forkaster det.
Dette Evangelium om vor Frelsers nær forestaaende Komme er allerede forkyndt for næsten alle Jordens 
Nationer. De, som tror paa Budskabet, findes blandt alle Samfund. Missionærer er udgangne til alle 
Lande og til Øerne i Havet. Landet, som forhen aldrig er bleven berørte af Civlisationen, er bleven 
besøgte af herrens Sendebud. Bibelen er bleven udgivet og udbredt i næsten ethvert kjendt Tungemaal, og
Gud har Kræfter til sin Raadighed, med hvilke han vil afslutte dette Budskab i Matt 24: 14 i en meget kort
Tid. Alt dette er blot et andet Bevis for, at vor Konges Komme staar for Døren.

Dagen og Timen.
”Men om den Dag og den Time ved ingen.” Matt. 24: 36.
Dette Skriftsted benyttes ofte til at bevise, at man ikke kan vide, enten Kristi Komme er nær eller ej. Men 
hvad siger Bibelen? – Matt. 24 omtaler visse Tegn, som skal vise sig paa Himmelen, og saa følger denne 
Erklæring: ”Naar J ser alt dette, vider, at han er nær for Døren.” 33te Vers.
Vi kan derfor vide, naar vor Herres Komme er ”nær for Døren”. Men vi kjender ikke ”den Dag og den 
Time”. Det har Faderen forbeholdt sin egen Magt. Folk har fra Tid til anden paastaaet at gvide den 
nøjagtige Dag og Time for Herrens Komme. Men vor Frelser siger, at det er en Ting, vi ikke vil vide. 
Naar derfor nogen paastaar noget saadant, saa ved vi, at det er falskt.
Men, siger nogen, skriver ikke Apostlen Paulus: ”Men om Tid og Stund, Brødre! har J ikke behov, at eder
tilskrives; J ved selv grant, at Herrens Dag kommer som en Tyv om Natten.” 1 Thess. 5:1,2.
Dette benyttes til at bevise, at Sagen ligger saa aldeles udenfor noget Menneskes Kundskab, at man ikke 
behøver at skjænke den nogen Opmærksomhed. Men lad os se, hvad Paulus siger videre om denne Sag: 
”Men J, Brødre! J er ikke i Mørket, saa at den Dag skulde som en Tyv komme over eder.” 4de Vers.
Men der er én Klasse, over hvem denne Dag vil komme som en Tyv. ”Thi naar de siger: Fred og 
Tryghed! da skal Fordærvelsen hastelig staa over dem, og de skal ingenlunde undfly.” 3de Vers.
De, som gransker Guds Ord, og som annammer enhver Lysstraale, der udgaar fra dets Blade, vil ikke 
være i Mørket. Dette Lys vil vise dem, naar ”han er nær for Døren”. Derfor formaner vor Frelser os i 
Mark. 13:35 til at ”vaage”. For hvad? – For Beviserne paa, at hans Kommer er nær, saa at hans Folk kan 
blive beredte og modtage ham ”med Glæde” naar han aabenbares.
Men for dem, som ikke vaager, og som raaber: ”Fred og Tryghed!” for dem, som siger, at man intet kan 
vide om det, vil han komme som en Tyv, og deres ende vil blive Fordærvelse.
Om disse vor Frelser: ”Men dersom nogen ond Tjener vilde sige i sit Hjerte: Min Herre tøver at komme, 
og begynde at slaa Medtjenere, men at æde og drikke med de drukne: saa skal den Tjeners Herre komme 
paa den Dag, som han ikke forventer, og paa den Time, som han ikke ved, og slaa ham sønder, og give 
ham sin Del med Øjenskalke; der skal være Graad og Tænders Gnidsel.” Matt. 24:48-51.
Det er af stor Vigtighed, at vi ved, naar Herrens Komme er nær. Særskilt Beredelse er nødvendig for 
denne Begivenhed; og dersom vi fordømmer det, saa vil den store Dag komme over os som en Tyv, og vi 
vil faa Del med de ugudelige.
Men de, som har ventet og vaaget, vil med Glæde se den Dag i møde, og naar de ser Menneskenes Søns 
Tegn i Himmelens Skyer, vil de med Fryd raabe: ”Se, dette er vor Gud, vi har haabet paa ham, og han 
skal frelse os; dette er Herren, vi har haabet paa ham, vi vil fryde og glæde os ved hans Frelse.” Es. 25:9.

En tages, en anden lades tilbage
"To Kvinder skal male paa Kværnen; den ene skal annammes, og den anden lades tilbage."
Naar vor Herre vender tilbage til denne Jord, vil han finde to Klasser. En Klasse vil have indgaaet paa 



Evangeliets Betingelser og vil blive antagen. Den anden Klasse vil have forkastet Tilbudet om Naade og 
vil selv blive forkastet.
Nogle vil uden Tvivl blive bedragne med Hensyn til deres sande Tilstand lige til den Tid, da Kristus 
kommer; thi han siger: "Mange skal sige til mig paa hin Dag: Herre, Herre! har vi ikke profetieret ved dit 
Navn? og har vi ikke uddrevet Djævle ved dit Navn? og har vi ikke gjort mange kraftige Gjerninger ved 
dit Navn? Og da vil jeg bekjende for dem: Jeg kjendte eder aldrig! Viger bort fra mig, J, som beflitter 
eder paa Uret!" Matt. 7:22,23.
Der vil derfor paa hin Dag findes en Klasse af saakaldte Kristne, som vil blive forkastede af Herren. Hans
Vidnesbyrd er klart angaaende dette Punkt. "Jkke enhver som siger til mig: Herre, herre! skal indgaa i 
Himmeriges Rige, men den, som gjør min Faders Vilje, som er i Himlene." Matt. 7:21.
Vi tilhører maaske Kirken, vor Bekjendelse kan være saa høj som Himmelen; men alle disse Ting vil ikke
komme i Betragtning paa Dommens Dag. Det Spørgsmaal, som vil blive det afgjørende for Evigheden, 
er: Har du gjort min Faders vilje?
Bibelen er Guds skrevne Vilje til Menneskene. Den fremstiller den eneste Maade, paa hvilken vi kan 
blive frelste. Paa Dommens store Dag vil vore Handlinger blive sammenlignede med den, og vor Sat vil 
blive afgjort derefter. Dersom vi har antaget den tilbudte Naade formedelst Kristus og har gjort vor Faders
Vilje, da skal der gives os "rigelig Jndgang" i vor Herres og Frelsers Jesu Kristi evige Rige. Men dersom 
vi har valgt vore egne Veje eller har fulgt Menneskelærdomme istedetfor Guds Ord, da vil Dommen lyde:
"Jeg kjendte eder aldrig! Viger bort fra mig!"
De, som gjør Guds Vilje, ører til Guds Rige. De, som ikke adlyder Gud, hører til Satans Rige, hvor 
moralske og hæderlige de end kan synes udvortes. Om saadanne siger Kristus: "Hvo, som ikke er med 
mig, er imod mig; og hvem, som ikke samler med mig, adspreder." Matt. 12.30. Paa dette Omraade er der
ingen nautral Grund. Vi enten samler med Kristus, eller vi adspreder med Satan.
At bekjende sig til en Religion og være Medlem af Kirken vil ikke frelse os eller gjøre vor Jndfydelse ret 
her paa Jorden. Jøderne havde en høj Bekjendelse, den højeste, som Verden nogensinde har kjendt, og 
deres Kirkes Fordringer var meget strænge; men deres Maade at tjene Herren paa var fejlagtig, og de 
korsfæstede Livets Fyrste.
Jøderne roste sig af at være Abrahams Børn. De var Arvinger til det Løste, som Gud havde givet ham, og 
dermed slog de sig til Ro og troede, at de var sikre. Men Johannes den Døber sagde til dem, som kom 
med denne Paastand, at den var falsk. "Gud kan," sagde han, "opvække Abraham Børn af disse Stene." 
Matt 3:9. Opnaaelsen af det evige Liv er en personlig Sag, noget, der er uafhængigt ar Fødsel, 
Medlemsskab i Kirken, eller hvad vi bekjender os til.
Gud dømmer heller ikke efter det udvortes. Det er ikke alene vore Handlinger, som vil komme i 
Betragtning. "Thi jeg agter ikke det, som et Menneske ser paa; thi et Menneske ser det, som er for 
Øjnene, men Herren ser til Hjertet." 1 Sam. 16:7. Vor Karakter maa være ret, før Gud kan give os den 
endelige Løn. Vore Tanker og Ønsker har ofte en større Jndfydelse over vor Karakter end vore Ord og 
Handlinger.
Anvendelsen af disse ord i Matt 24:40,41 er meget klar: "Da to være paa Ageren; den ene skal annammes 
og den anden lades tilbage. To Kvinder skal male paa Kværnen; den ene skal annammes, og den anden 
lades tilbage."
Hvor inderlig Menneskene end er forenede, saa kjender Gud dem, som i Sandhed er hans, To vil maaske 
arbejde Side om Side paa Ageren, i Butikken eller paa Kontoret. De har maaske begge deres Navne i 
Kirkens Protokol. Den ene kan have gjort Fred med Himmelen, medens den anden ved at forkaste en eller
anden Sandhed, som Herren har sendt ham, vil staa iblandt de fordømte.
Den ældgamle Maade at male Familiens Forsyning af Mel benyttes til at vise, hvor nøje den endelige 
Prøve vil blive. To Kvinder kommer sammen for at udføre deres Arbejde paa Haandmøllen. Den ene kan 
være et Medlem af Guds Rige paa Jorden og saaledes være beredt for det herlige Hjem, som Kristus har 
beredt, medens den anden endnu tilhører Fjendens Rige.
Vore mest intime Venners gudelige Karakter kan ikke frelse os, selvom de tilhører vor egen Familie og 
vort eget Hus. Ethvert Medlem af Familien maa selv slutte Fred med Himmelen; thi "var disse tre Mænd, 
Noah, Daniel og Job", i Landet, "da skulde disse alene rede deres Sjæl ved deres Retfærdighed". Ez 
14:14. "En Søn skal ikke bære Faderens Misgjerning med, og en Fader skal ikke bære Sønnens 
Misgjerning med; den retfærdiges Retfærd skal komme over ham selv, og den ugudeliges Ugudelighed 
skal komme over ham selv. Men naar den ugudelige omvender sig fra alle sine Synder, som han har gjort,



og holder alle mine Skikke og gjør Ret og Retfærdighed: da skal han visselig leve, han skal ikke dø." Ez. 
18:20,21.

Det Sande Jsrael.
"Men Forjættelserne er tilsagte Abraham og hans Sæd." "Men er J Kristi, da er J jo Abrahams Sæd og 
Arvinger efter Forjættelsen." Gal. 3:16,29.
Jkke fuldt fire Hundrede Aar efter Syndfloden, og førend Sem, Noah Søn, var død, havde næsten alle 
Noahs Efterkommere vendt sig fra Gud til Afgudsdyrkelse. Endog Sems Familie var bleven 
Afgudsdyrkere.
Kun Abraham forblev - trods al den overtro og alt det Hedenskab, som herskede omkring ham - tro mod 
Gud. Herren opgav tilsidst de forhærdede Synderes og valgte Abraham til at repræsentere ham paa 
Jorden.
Men for at Abraham og hans Familie ikke skulde komme under Hedenskabets Jndfydelse, sagde Herren 
til ham: "Gak du ud af dit land og fra din Slægt og af din Frelsers Hus til det land, som jeg vil vise dig. 
Og jeg vil gjøre dig til et stort Folk, og velsigne dig og gjøre dit Navn stort, og vær en Velsignelse." 1 
Mos. 12:1,2.
Forladende sig paa Guds Forjættelser forlod Abraham sin Faders Hus og rejste til Kanaans Land. 1 Mos. 
12: 5. Herren mødte ham der og sagde til ham: "Opløft dine Øjne; og se fra det Sted, hvor du er, mod 
Norden og mod Sønden og som Østen og mod Vesten. Thi alt det land, som du ser, det vil jeg give dig og 
din Afkom evindelig." 1 Mos. 13:14,15.
Paulus siger, at denne Forjættelse mente, at Abraham "Skulde arve Verden". Rom. 4:13. Men Oendskjønt 
Jsrael, det Folk, som nedstammede fra Abraham, boede i Kanaan, saa underlagde de sig det dog aldrig 
helt eller udvidede deres Rige stort udenfor dets Grænser. Derfor er det Løfte, som Herren ifølge Paulus' 
Forklaring tilsagde Abraham endnu ikke bleven opfyldt i sin Fuldkommenhed.
Forjættelsen til Abraham var tvefoldig. For det første: Jsrael skulle bo i det forjættede land paa Jorden. 
Men dette opfyldte kun Forjættelsen delvis. For det andet: den endelige Opfyldelse af Forjættelsen strakte
sig til den nye Jord; der vil det sande Jsrael til evig Tid og i sin Fylde nyde alle de Velsignelser, som blev 
lovet Abraham.
Jdet Paulus omtaler nogle af de trofaste Mænd og Kvinder blandt Abrahams Afkom, hvem Gud havde 
lovet at gjøre saa talrige som Stjernerne paa Himmelen, siger han: "J Tro døde alle disse, uden at have 
opnaaet Forjættelserne, men saa dem langt borte, og lod sig overbevise, og hilsede dem, og bekjendte, at 
de var Gjæster og Udlændige paa jorden." Heb. 11:13.
Dette tilkjendegiver, at Jsrael ikke troede, at den Forjættelse, som blev given til Fædrene, endnu var 
opfyldt. De bekjendte, at de var "Gjæster og Udlændige paa Jorden", og Paulus siger, at "de, som siger 
saadant, giver klarlig tilkjende, at de søger et Fædreland", at de "higer efter et bedre, det er et himmelsk" 
Land. Heb. 11:13,14,16.
Om Abraham læser vi, at "formedelst Tro opholdt han sig i Forjættelsernes Land, som i et fremmed, 
boende udi Pauluner med Jsak og Jakob, som var Medarvinger til samme Forjættelse, thi han forventede 
den Stad, som har Grundvold, hvis bygmester og Forarbejder er Gud." Heb. 11:9,10.
Abraham saa fremad til den Tid, da Jorden, efter at være bleven fornyet, skulde blive hans Hjem. 
Formedelst Tro saa han en Bolig for sig selv i det nye Jerusalem, som vor Frelser lader bygge i Himmelen
for alle de trofaste. Se Joh. 14:1-3.
Mere end tredive Aar efter Kristus taler Paulus om dette Løfte som den Kristne Haab. Han kalder det 
"Sjælens trygge og faste Anker." Heb. 6:19. Han siger, at dette Haab grunder sig paa den Forjættelse, som
blev given til Abraham.
Men hvorledes kan dette Løfte anvendes baade paa Abrahams naturlige Afkom og paa de Kristne af andre
Nationer? Paulus viser tydelig, at kun de, som er tro mod Gud, hører til det sande Jsrael. "Thi ikke alle, 
som stammer fra Jsrael, er Jsrael; ej heller er alle Abrahams Børn, fordi de er Abrahams Sæd." Se Rom. 
9:6-8.
Alene de af Abrahams Sæd, som er tro mod Gud, regnes af ham til Jsrael. Jøderne forkastede og 
korsfæstede deres Herre. De viste, at de havde fuldstændig tabt de Egenskaber, som gjorde Abraham til 
de troendes Fader. Dette er Grunden til, at de, omendskjønt de er Abrahams Sæd, ikke regnes blandt 
Jsrael.
Paulus lærer, at det sande Jsrael bestaar af alle dem, som er tro mod Gud. "Er J Kristi, da er J jo 



Abrahams Sæd og Arvinger efter Forjættelsen." Gal 3:29. Ved Troen paa Kristus antages vi som Guds 
sande Jsrael og Arvinger til alt, som blev lovet Abraham.
Profeten siger om det jødiske Folk: ""Herren kaldte dit Navn et grønt Oljetræ, smukt ved dejlig Frugt; 
med stort Bulders Lyd har han antændt en Jld om det, og de har sønderbrudt dets Grene." Jer. 11:16. Det 
sande Jsrael kaldes her "et grønt Oljetræ"; men da de jødiske grene viste sig uværdige til deres høje 
Stilling, blev de afbrudte. Paulus fortæller os, hvorledes deres Plads blev fyldte: "Men er nogle af 
Grenene afbrudte, og er du, en vild Oljekvist, indpodet blandt dem, . . . . da ros dig ikke imod Grenene." 
Rom. 11:17,18.
Hvorledes kan da vi, som ikke tilhører Abrahams naturlige Efterkommere, blive Medlemmer af det sande 
Jsrael? - Ved at indpodes i den Stamme, af hvilken de naturlige grene blev afbrudte. Paulus siger videre: 
"De vil sige: Grene er afbrudte, paa det jeg skulde blive indpodet. Vel! de er afbrudte ved Vantro, men du
staar ved Troen; vær ikke overmodig, men frygt! Thi sparede Gud ikke de naturlige Grene, skal han 
maaske ej heller spare dig." Rom. 11:19-21.
Paulus erklærer videre, at "det ganske Jsrael skal frelses." Rom. 11:26. Han taler her om det sande Jsrael, 
som bliver det ved at tro paa Kristus. Se Gal. 3:29. Johannes den Døber sagde, da han irettesatte 
Farisæerne og Sadducæerne: "Mener ikke at ville sige ved eder selv: Vi har Abraham til Fader; thi jeg 
siger eder, at Gud kan opvække Abraham Børn af disse Stene." Matt. 3:9.
Naar Kristus kommer igjen for at samle dem, som har været tro mod ham, vil der findes 144,000, som 
tilhører det sande Jsrael; disse vil blive forvandlede uden at smage Døden. Naar deres Sag er bleven 
afgjort, naar de er bleven "beseglede"; vil de blive ligelig fordelte mellem alle Jsraels Børns Stammer - 
det kristelige Jsrael - tolv Tusinde til hver af de tolv Stammer. Aab. 7:4. Over de tolv Porte i det nye 
Jerusalem er disse Stammers Navne skrevne, og det er ikke urimeligt at tænke, at hver Stamme vil 
indgaar gjennem sin egen Port. Aar. 21: 12. Jngen uden Jsraelitter vil indgaa i det nye Jerusalem.

Jmigration.
"Men de, som siger saadant, giver klarlig tilkjende, at de søger et Fædreland." Heb. 11:14.
Satan har været i Besiddelse af denne Jord i næsten sex Tusinde Aar. Jorden tilhørte oprindelig 
Menneskene; thi Gud hav den til dem ved Skabelsen. Men da Menneskene valgte at tjene Satan heller end
Gud, forlod de deres Skabers Tjeneste og gik over paa Satans Side.
Da Satan overvandt Menneskene, og de blev hans Tjenere, tabte de Herredømmet over Jorden, og den 
kom i Satans, deres Overvinders, Hænder. Paulus fortæller os, hvorledes dette skete, med følgende Ord: 
"Ved J ikke, at hvem J fremstiller eder som Tjenere til Lydighed, dens Tjenere er J, hvem J lyder?" Rom. 
6:16.
Det var Guds Hensigt, at Menneskene altid skulde eje Jorden, som blev skabt for dem; thi Gud sagde: 
"Broder frugtbare og mangfoldige, og opfylder Jorden, og gjører eder den underdanig, og regjerer over 
Havets Fiske, og over Himmelens Fugle og over hvert Dyr, som kryber paa Jorden." 1 Mos. 1:28.
Guds Hensigt med Hensyn til denne Jord vil dog tilsidst blive gjennemført. Hør, hvad Herren siger ved 
sin Profet: "Thi saa siger Herren, som skabte Himmelen, han, den Gud, som dannede Jorden, og som 
gjorde den, han som beredte den og ikke skabte den til at være øde, men dannede den til at beboes: Jeg er 
Herren, og der er ingen ydermere." Es. 45:18.
Uagtet Synd og Ugudelighed har havt Herredømme over Jorden i Tusinder af Aar, saa vil Guds Plan dog 
ikke blive kuldhastet. Satan kan fryde sig i en tilsyneladende Sejr, men hans Glæde vil kun blive kort. Fra
enhver Slægt, som har levet paa Jorden, vil et folk blive samlet, der har været tro med Gud og hans 
regjering, til dem skal formedelst Kristus "det tidligere Herredømme" komme. Mika 4:8
Om denne Tid læser vi i Dan 7:18. ”Men den Højstes hellige skal modtage Riget og besidde Riget 
evindelig, ja indtil Evighedernes Evighed.” Dette hentyder til den fulde og endelige Gjenoprettelse af 
denne Jord og dens Overgivelse til Guds Folks Ejendom.
Der findes to Riger paa Jorden. Et er Guds Rige, af Retfærdighedens Rige, som blev oprettet paa Jorden 
af Kristus. Det andet er Syndens Rige, oprettet af Satan ved Menneskets Fald. J Matt. 12:26,28 
anerkjender Kristus disse to Rigers Existense.
Satans Regjering har været en lang Periode af Bedrag, Ugudelig, Grusomhed og Undertrykkelse. Hans 
Rige er af en despotisk Karakter, og hans Regjerings Principer kan indbefattes i følgende Ord: ”Modstand
mod Gud og alle hans Regjerings Principer.” Hans Motto er: ”Ordet, blev du mit Gode.”



Formedelst Synden tilhører hele den menneskelige Familie Satans Rige. Ved Guds Søns Offer og 
Midertjeneste blev en Vej aabnet, ved hvilken de, som ikke elsker Satans Regjering, kan forlade det og 
vende tilbage til Guds Rige og Regjering. Med mindre vi antager Guds Regjerings Principer og bliver 
overførte i hans Rige, vedbliver vi at være Undersaatter i Satans Rige, og vi vil visselig omkomme paa 
den Dag, da alle Guds Regjerings Fjender skal ødelægges.
De, som tilegner sig Kristi Fortjeneste, tilhører ikke længer Satans Rige. De har svoret Troskab mod Guds
Regjering og er blevne Borgere af Kristi Rige. Paulus siger om denne Forandring hos Mennesket, at Gud 
”friede os af Mørkets Magt, og oversatte os i sin elskelige Søns Rige”. Kol. 1:13. Den Forandring, der 
finder Sted hos en Synder, naar han vender om fra Satans Tjeneste for at tjene den levende Gud, er ligesaa
stor som den Forandring, der finder Sted hos de retfærdige, naar de forvandles ved vor Herres Komme.
De, som paa denne Maade er bleven ”oversatte”, tilhører ikke længer Satans Rige og har ophørt at være 
Borgere af denne Verden. Patriarkerne anerkjendte denne Sandhed og ”bekjendte, at de var Gjæster og 
Udlændinge paa Jorden”. Heb. 11:13.
Abraham indsaa, at denne syndige, faldne Verden ikke var hans Hjem; ”thi han forvendte den Stad, som 
har Grundvold, hvis Bygmester og Forarbejder er Gud”. Heb. 11:10. Dette er det nye Jerusalem, som 
Kristus ifølge sit Løfte gik bort for at berede (Joh. 14:1-3), og som tilslut skal komme ned til Jorden og 
blive denne Jords Hovedstad. Denne Stad og dens ”Grundvold”, hvilken Abraham forventede, beskrives i 
Aab. 21.
Men ingen vil blive tilladt at indgaa i dette ”bedre” Land, end mindre det vides, at de vil blive gode 
Borgere. Johannes erklærer, at ”intet urent skal komme ind i den, ej heller nogen, som øver 
Vederstyggelighed og Løgn; kun de, som er skrevne i Lammets Livsens Bog”. Aab. 21:27.
En Gang var der Strid og Oprør i Himmelen, og det bragte Sorg ind i hele Guds Verdensalt. Det vil aldrig
mere blive tilladt. Enhver derfor, som ønsker at emigrere til dette bedre Land, maa gjennemgaa en Prøve 
her, for at han kan blive skikket til at bo sammen med Gud og de hellige Engle. En Karakter, som er i 
Harmoni med Gud, og som man kan stole paa gjennem Evigheden, maa grundlægges her.
Gud har givet os en Bog fuld af Undervisning. Den fortæller os, hvad Gud fordrer af os. J denne Bog, 
Bibelen eller Guds Ord, findes Guds Lov. Denne Lov indeholder de Principer, hvorefter Himmelen 
styres. 
Ved at granske Guds Ord og ved at lyde hans Lov bliver vor Karakter forandret, og vi bliver lig ham, som
bor i Himmelen. Dersom vi nægter at lyde Guds Lov foregaar der ingen Forandring med vor Karakter, og 
vi vedbliver at være Borgere paa Jorden og Medlemmer af Satans Rige. Saadanne Personer er ikke i 
Harmoni med den Lydighed dog Troskab, som udvises i Himmelen, og vil derfor ikke blive tilladte at 
emigrere til det himmelske Land.
Vi kan derfor se, at alle Guds Bud er givne i den Hensigt at bringe os i Harmoni med Himmelen, saa vi 
kan blive skikkede for vort himmelske Hjem.
Men mange har lyttet til, hvad Mennesker siger, og adlyder dem i stedet for Guds udtrykkelige Bud. Vil 
Gud antage en saadan Tjeneste? Hør, hvad Kristus siger: ”De dyrker mig forgjæves, idet de lærer 
saadanne Lærdomme, som er Menneskers Bud.” Matt. 15:9.

Den kommende konge.
”Da skal Menneskenes Søns Tegn aaenbares i Himmelen; og da skal alle Jordens Slægter hyle, og de skal 
se Menneskenes Søn komme i Himmelens Skyer med Kraft og megen Herlighed.” Matt. 24:30.
Der er ingen Sandhed i den hellige Skrift, der gives en saa fremtrædende Plads som Læren om Kristi 
andet Komme. Det nye Testamente i Særdeles dvæler meget derved, og vi finder der over tre Hundrede 
Hentydninger dertil.
Og der er stor Grund dertil. Kristi Komme bringer Fuldbyrdelsen af den Kristnes haab; ved denne 
Begivenhed finder Forvandlingen fra Dødelighed til Udødelighed Sted, og al Sorg, Møje, Besvær og 
Lidelse forvandles til Glæde og evig Lyksalighed i det tilkommende Liv.
Mange herlige Ting er os forjættede i Skriften, men Haabet om Kristi Komme er det herligste af dem alle;
thi i og med det opfyldes alt andet. Derfor fremstiller Paulus, idet han skriver til Titus, de Kristne som 
”forventende det salige Haab og den store Guds og vor Frelsers Jesu Kristi Herligheds Aabenbarelse”. 
Tit. 3:13.



De Kristne bør ikke alene forvente Jesu Kristi Aabenbarelse, men Tanken derpaa bør fylde dem med 
Glæde. Naar saa man en mere tro og hengiven Kristi Efterfølger end Paulus? Han glædede sig altid ved 
Tanken paa Kristi Gjenkomst; det var for ham ”det salige Haab”. Da han nærmede sig sit virksomme Livs
Ende og snart skulde lægge sit Hoved under Bøddelens Øx, fyldt Tanke paa hans Mesters Konge hans 
hjerte med salig Glæde. Dømt til Døden af en uretfærdig Dommer saa han fremad til den herlige Tid, da 
den retfærdige Dommer skulde komme for at dømme Verden i Retfærdighed. 2 Tim. 4: 6-8. Ligesom 
Abraham troede han, at den ganske Jords Dommer skulde gjøre Ret. 1. Mos. 18:25.
Denne retfærdige Dom, saa fuld af Haab og Trøst for Guds Børn, bringer ikke dem, som har foragtet det 
naaderige Tilbud om Frelse, og som har valgt at følge deres egne onde Veje, nogen Straale af Haab; den 
bringer ingen Glæde, ingen Velsignelse – intet uden Ødelæggelse. Det Hjerte, som ikke vil blive bevæget 
af Omvendelse ved Guds Kjærlighed, kan ikke rækkes paa nogen anden Maade. Gud har ingen anden 
Plan, ved hvilken han kan frelse Menneskene.
Jesus erklærer, at hans Komme vil blive ligesom Syndfloden, der ødelagde de vantro og ugudelige, som 
spottede Noah og forkastede hans advarende Budskab. Luk. 17:26,27.
Paulus siger, at ”det er retfærdigt for Gud at gjengjælde den Trængsel, som trænger eder, men eder, som 
trænges, Ro med os i den Herres Jesu Aabenbarelse af Himmelen med sin Magtes Engle, med Jldslue, 
naar han bringer Hævn over dem, som ikke kjender Gud, og over dem, som ikke er vor Herres Jesu Kristi 
Evangelium lydige, hvilke skal lide Straf, en evig Fortabelse fra Herrens Ansigt og fra hans Magters 
Herlighed, naar han kommer paa hin dag, at herliggjøres i sine hellige og beundres i dem, som tror.” 2 
Thess. 1:6-10.
J de foregaaende Kapitler har vi set, at vor Frelsers Forhold til denne Jord har været forskjellig i sin 
Karakter, for at han kunde hjælpe den faldne Menneskeslægt og bringe den tilbage til Lydighed mod Gud.
Som Skaber frembragte Guds Ord, talt ved ham, den Verden, hvori vi bor.
Som den store centrale personlighed i Frelsens Plan var han ”det fra Verdens Begyndelse slagtede Guds 
Lam”.
Kristi Evangelium var Patriarkernes og Profeternes Haab, og han var selv det gamle Jsraels Anfører.
Han var den største Lærer, som verden nogensinde har kjendt.
Han kom til vor Jord og paatog sig Menneskets Natur med dets Sorger og Smerter og levede som et 
Menneske og gjennemgik alle de Erfaringer, som møder Menneskene, for at han kunde blive i stand til at 
naa den faldne Menneskeslægt, i hvilken Stilling den end matte være. Han bar Verdens Synder i 
Gethsemane og døde paa Golgatha, for at Naade og Tilgivelse kunde bydes alle, som vil modtage det 
Offer, der blev bragt til saa stor en Pris.
Han opstod den tredje Dag og gjorde den store kommende Opstandelse mulig.
Som vor Midler og Forbeder taler han angerfulde Synderes Sag og skaffer dem Forladelse og 
Retfærdiggjørelse.
Som vor Ypperstepræst frembærer han sit eget Blod som en fuldkomen Forsoning for sit Folks Synder. 
De Fordringer, som hans Faders Lov stiller, bliver derved tilfredsstillede; Synderen bliver frelst, go Guds 
Retfærdighed bliver hævdet.
Men den Tid er meget nær, da vor Frelser skal aflægge sin ypperstepræstelige Drag, tage sin kongelige 
Krone, iføre sig sin fyrstelige Klædning og tage det Rige i Besiddelse, han har forløst fra Fjendens magt. 
Han skal snart komme til vor Jord for at opvække de døde, forvandle de trofaste levende fra Dødelighed 
til Udødelighed og sammen med dem, som han ved sit store Offer har gjenløst, regjere i al Evighed. Til 
denne store Begivenhed har altid Guds trofaste Børn skuet fremad; i den virkeliggjørs alle Tidsaldres 
Haab og Ønsker.
Naar han kommer, saa vil det være den samme, som en Gang vandrede her paa Jorden som en fremmed, 
den samme, som døde paa Korsets for Syndere, den samme, som opfor til Himmelen, medens hans 
forbausede og sørgende Disciple saa derpaa. Denne samme Jesus! Tror du det? Jesus sagde: ”Jeg kommer
igjen.” Engelen sagde: ”Denne Jesus, som er optagen fra eder til Himmelen, skal komme igjen saaledes, 
som J har set ham fare til Himmelen.” Han gik bort i legemlig Skikkelse; han vil komme igjen paa samme
Maade. ”Thi Herren selv skal komme ned af Himmelen.” 1 Thess. 4:16. Han blev optagen i en Sky; han 
vil komme igjen paa samme Maade. ”Se, han kommer med Skyerne, og hvert Øje skal se ham.” Aab. 1:7. 
Englene ledsagede ham til Himmelen; de vil komme tilbage med ham. ”Menneskenes Søn kommer i sin 
Herlighed og alle hellige Engle med ham.” Matt. 25:31.



Men han vil ikke komme i sin egen Herlighed alene. Naar han kommer for at tage sine trofaste, vil han 
aaenbares paa den mest pragtfulde Maade. Han vil komme ”i sin Herlighed og Faderens og de hellige 
Engles”. Luk. 9:26. Hans egen Herlighed overgaar Solens Glans. Ap. Gj. 26: 13. Faderens Herlighed kan 
ikke være mindre, og en Engels Herlighed beskrives saaledes:
”Og jeg saa en anden vældig Engel komme ned fra Himmelen, svøbt i en Sky, og en Regnbue var paa 
hans Hoved, og hans Ansigt var som Solen, og hans Fødder som Jldstøtter.” Aab. 10:1. Naar Jesus 
kommer som Kongers Konge og herrers Herre, ledsaget af ti Tusinde Gange ti Tusinde og tusinde Gange 
tusinde af disse skinnende Væsener, omstraalet af sin egen og sin Faders Herlighed, da vil han i Sandhed 
være ”svøbt i en Glans af uendelig Herlighed”.
Hvor forskjellig er ikke denne Begivenhed i Modsætning til , hvad man var Vidne til ved hans første 
Komme. Den Gang kom han som en Fremmed til sit eget udvalgte Fol. Han kommer igjen for at 
”beundres i dem, som tror”. Den Gang kom han i Svaghed; nu kommer han i Kraft for at adsprede sine 
Fjender. Den gang kom han som et Barn, svøbt og lagt i Bethlehms Krybbe og levede for at bære en 
Tornekrone; nu kommer han som en Konge og bærer Herlighedens Krone og er ledsaget af alle de 
skinnende Engle. Den gang kom han for at bære Syndens Byrde, for at lede og for at dø; nu kommer han 
uden Synd for aldrig mere at dø og for at bringe Livets Krone til alt sit Folk.
”Herren snart kommer med Himmelens Engle;
Jorderigs Dommer med Kronen er nær.
Graaden af øjet borttørrer vor Frelser,
Giver os Sæde blandt Englenes Hær.
Da al vor Trængsel og Møje forsvinder,
Kronen os vinker med Evigheds Fryd.
Sejren er vunden Striden til Ende;
Lover da herren med jublende Lyd.”
Og vi skal se ham: Hvilken Tanke! Se ham, som han er – ham, hvis Hoved og Haar er hvidt som Uld, 
hvidt som Sne; ham, hvis Øjne er som Jldsue; han hvis Fødder ligner det skinnende Kobber, naar det 
gløder i Ovnen; ham, hvis Røst er som mange Vandes Lyd, og hvis Ansigt er som Solen, naar den skinner
i sin Kraft. Aab. 1:14-17. Men dette overgaar langt vor Forstand. Vi maa vente til den lykkelige Dag, da 
han skal aabenbares. Da skal vi se Kongen i hans Herlighed; thi ”det er endnu ikke aabenbaret, hvad vi 
skal vorde; men vi ved, at naar han aabenbares, vi da skal vorde ham lige; thi vi skal se ham, som han 
er”. 1 Joh. 3:2.

Kongens Belønning.
”Se, jeg kommer snart, og min Løn er med mig til at betale hver, som hans Gjerning monne være.” Aab. 
22:12.
Vor Kjære Frelser sagde til sine Disciple: ”Naar jeg er gaaet bort, og faar beredt eder Sted, kommer jeg 
igjen, og vil tage eder til mig.” Joh. 14:3. At være forenet med Kristus og bo hos ham til evig Tid er 
visselig ingen ringe Løn. Men dette Løfte var ikke for Disciplene alene. Da Paulus, den gamle Herrens 
Stidsmand, var i Fængsel og ventede paa, at Dødsdommen skulde fuldbyrdes, skrev han: ”Jeg ofres 
allerede, og min Opløsnings Tid er forhaanden: Jeg har stridt den gode Strid, fuldkomment Løbet, bevaret
Troen. Jøvrigt er Retfærdigheds Krone henlagt til mig, hvilken Herren, den retfærdige Dommer, skal give
mig paa hin Dag, og ikke alene mig, men ogsaa alle dem, som har elsket hans herlige Aabenbarelse.” 2 
Tim. 4:6-8.
Retfærdighedens Krone er en Del af den store Belønning, som Kongen vil skjænke sine trofaste. Paa 
andre Steder kaldes den ”livets Krone”. Jak. 1:12; Aab. 2:10. Pet siger: ”Naar da Overhyrdens 
aabenbares, skal J erholdes Ærens uforvisnelige Krans.” 1 Pet. 5:4.
Men for at alle, til hvem denne Krone er lovet, kan saa modtage den, maa nogle opstaaa fra de døde; thi 
mange af dem, som har levet et retfærdigt Liv, sover nu i Støvets Jord. Men herren har sørget for dette. 
”Thi dette siger vi eder som Herrens Ord, som vi, som lever, som overbliver til Herrens Tilkommelse, vi 
skal ikke komme forud for de hensovede. Thi Herren selv skal komme ned af Himmelen med et Anskrig, 
med Overengels Røst og med Guds Basun, og de døde i Kristus skal opstaa først.” 1 Thess. 4:15,16.
Takket være Herren, at omendskjønt gode Mennesker dø, saa kan Graven dog ikke holde dem, naar 
Herren kommer og kalder dem. Nej, i Sandhed; thi ”alle de i Gravene skal høre hans Røst”. Joh. 5:28,29. 
Og ikke alene dette, men i det øjeblik de kommer ud af deres Grave, erholder de Udødelighedens gave. 



Dette er Herrens Forjættelse; thi Apostlen Paulus siger: ”Se, jeg siger eder en Hemmelighed: Vi skal vel 
ikke alle hensove, men vi skal alle forandres, i en Hast, i et Øjeblik, ved den sidste Basun; thi Basunen 
skal lyde, og de døde skal opstaa uforkrænkelige [udødelige], og vi skal forandres.” 1 Kor. 15:51,52.
Hvilken herlig Forandring! ingen Sygdom, Sorg, Smerte eller Død mere; ”thi det første er veget bort”. 
Aab. 21: 4. ”Døden er opslugt formedelst Sejr” (1Kor 15:54), og alle Ting bliver nye – et nyt Liv et nyt 
Hjem, en ny Beskjæftigelse, en ny Sang – og det bedste af alt er, at alt dette skal nyde s gjennem 
Evighedens uendelige Tider.
Er alt dette værd at stunde til? Hven ønsker ikke en saadan Belønning? O, at vi dog kunde opnaa det! Men
for at opnaa alt dette, maa enhver af os ”agtes værdige” dertil. Luk. 20:35. Naar Herren kommer, vil alene
de ”døde i Kristus” opstaa. 1 Thess. 4:16. De andre døde bliver ikke levende, førend tusinde Aar er 
forløbne. Aab. 20:5. Dette viser, at de retfærdige bliver adskilt fra de uretfærdige ved Herrens Komme. 
Men endog dette sker ”i et Øjeblik”. Der er ingen Tid for nogen Dom da. Før Herren kommer, bliver 
deres Sag, som bekjender sig til at kjende ham, undersøgt, og det bliver afgjort, hvem der har været tro; 
alle de øvrige kommer ikke i Betragtning, blot de hellige og trofaste oprejses til Liv, naar Kongen 
kommer. Efter at han har taget dem til Himmelen, for at de skal bo hos ham i et Tusinde Aar, foregaar de 
ugudeliges Opstandelse. Da faar ogsaa de deres Løn. Joh. 5:29; Aab. 20:9,10.
Naar det er bleven afgjort, hvem der er værdig til at opstaaa i de retfærdiges Opstandelse, kommer Herren
for at give alle disse det evige Livs Løn. Lad os komme i hu, at vi maa være rede til at møde Herren, før 
denne Afgjørelse er sket; thi dersom vi venter, indtil vi ser Herrens komme, da vil det blive for sent. Vi 
vil da med Sorg blive nødt til at sige: ”Høsten er forbi, Sommeren er tilende, og vi er ikke frelste”: Jer. 
8:20.
Herren giver os en alvorsfuld Formaning angaaende dette Punkt. Han siger til alle: ”Men vogter eder, at 
eders Hjerter ikke nogen Tid besværes med Fraadseri og Drukkenskab og med Sorg for Næring, og denne
Dag skal komme pludselig over eder; thi den skal komme som en Snare over alle dem, som bor paa dem 
ganske Jord.” Luk. 21: 34, 35.
Snarer sættes paa skjulte Steder, hvor de kan fange Fugle og Dyr, som ikke bliver dem var. Uden nogen 
tanke for Fare bliver de pludselig fangne, og de kommer aldrig derfra med livet. Paa samme Maade vil 
Herrens Komme komme over dem, som ikke er beredte derfor. ”Derfor vaager,” siger vor Frelser, ”og 
beder derfor. ”Derfor Vaager,” siger vor Frelser, ”og beder til enhver Tid, at J kan agtes værdige til at 
undfly alle disse Ting, som ske skal, og til at bestaa for Menneskenes Søn.” Luk. 21:36.
Vi har set, at vor Opstandelse, vor Udødelighed, vor Møde med Kristus, vor Krone og Arv er alt sammen 
afhængig af og gives først ved hans andet Komme. Hvor betydningsfuldt er da ikke dette komme! 
Dersom det skulde slaa fejl, saa vilde alt blive tabt. Men det kan ikke ske. Efterhaanden som de hellige, 
den ene efter den anden ned gjennem Slekternes lange Tider, er faldne i søvn, har Englene mærket deres 
gave. Og naar den tilbagevendende Herres mægtige Befaling lyder til Engleskaren, som følger ham: 
”Samler mig mine hellige,” med hvilken Glæde vil de da ikke flyve for at møde dem, som har brudt 
Gravens Lænker ved Lyden af Guds Søns Røst!
O herlige Opvaagnen! Det første Syn, som hilser dem, der ved Evighedens Gry aabner deres Øjne, er 
uden Tvivl en Engels Ansigt. Det bliver i Sandhed en Opvaagnen med Sang, naar ”Døden er opslugt 
formedelst Sejer”, og de hører deres Forløsers yndige Stemme synge: ”Jeg vil forkynde dit Navn for mine
Brødre, jeg vil lovsynge dig midt i Menigheden.” Aab. 2:12. Da vil Himlene gjenlyde af den forløste 
Skares Jubelsang.

Det nye Jerusalem.
”Og jeg, Johannes, saa den hellige Stad, det nye Jerusalem, at stige ned af Himmelen fra Gud, beredt som 
Bruden, smykket for sin Brudgom.” Aab. 21:2.
Da Kristus var ved at forlade sine Disciple, trøstede han dem med disse Ord: ”J min Faders Hus er mange 
Boliger; men dersom det ikke saa var, havde jeg sagt eder det. Jeg gaar bort at berede eder Sted. Og naar 
jeg er gaaet bort, og faar beredt eder Sted, kommer jeg igjen, og vil tage eder til mig, at hvor jeg er, skal 
ogsaa J være.” Joh. 14:2,3.
En herlig Stad bygges i Himmelen for de trofaste. Skjønne Boliger indrettes i den for dem, som 
overvinder. Denne mærkelige Stad var allerede under Opførsel, da Kristus var paa Jorden. Da han vendte 
tilbage til Himmelen, lovede han at fortsætte denne Gjerning, og eftersom Aarene er forgangne, er nye 



Boliger blevne føjede til for at de hellige, som har fuldendt deres Løb. Dette Værk vil vedblive, indtil 
Kongen kommer for at tage alle sine til sig.
Paa den Tid skal de opstandne hellige og de retfærdige levende rykkes hen ”i Skyerne til at møde Herren i
Luften.” Se 1 Kor. 15:51; 1 Thess. 4:16,17. De bliver baarne af Engle til de Boliger, som Jesus, deres 
Konge, har beredt for dem i Guds Stad, og de skal leve og regjere ”med Kristus i tusinde Aar.”. Aab. 
20:4.
J disse tusinde Aar skal de hellige sidde paa Troner, og dem gives at holde Dom. Aab. 20:4. De skal 
”sømme Verden” og ”Engle”, som man kan se af 1. Kor. 6:2,3 og Dan 7:22. Ved Enden af de tusinde Aar 
kommer det nye Jerusalem med Kristus og alle de hellige ned til Jorden, og de ugudelige oprejses. Aab. 
21:2,10; 20:5,6.
J Mellemtiden, i de tusinde Aar, har Satan været fængslet til denne Jord. Hans Undersaatter er alle døde i 
denne Tid. Hans Beskjæftigelse at forføre; og Jorden er et sørgeligt og ensomt Fængsel for ham. Heri 
bestaar Satans Vinding. Aab. 20:2.
Naar alle de ugudelige, som nogensinde har levet, opstaar, fremstiller der sig en rig Mark for Satans 
Forførelser, med andre Ord, han ”løses af sit Fængsel”. Aab. 20:7. Bekjæftiget med atter at ”forføre 
Folkene” er Jorden ikke længer noget Fængsel for ham.
Det herlige nye Jerusalem ligger for ham. Han førte engang Krig mod Himmelen (Aab. 12:7), og nu 
beslutter han at føre sine Skarer mod den mægtige Stad for om muligt at indtage den Han fremstiller 
Sagen for den uhyre Mængde. Blandt dem er der store Hærførere og mægtige Krigere fra fordums Tider. 
Han bedrager dem med det falske Haab, at Foretagendet skal lykkes.
Jorden gjenlyder af Krigsforberedelser. Naar alt er rede, forsamler han dem ”til Strid; deres Tal er som 
havets Sand. Og de drog frem over Jordens Flade og omringede de helliges Lejr og den elskede Stad.” 
Aab. 20:8,9.
Men idet de omringer Staden i det forfængelige Haab at bemægtige sig den, nedfalder Jlden ”af 
Himmelen fra Gud” og fortærer dem. 9de Vers. Saaledes ender Satans Rige, og de ugudeliges Regjering 
faar Ende.
Denne Jld renser Jorden, der da kommer frem fuldkommen og skjøn, saaledes som den var paa den Dag, 
da den udgik fra Skaberens Haand, og han erklærede sit Værk at være ”meget godt”.
Jdet Peter taler om denne Begivenhed, siger han, at ”Himlene [Atmosfæren] skal forgaa med stort Bulder,
men Elementerne skal komme i Brand og opløses, og Jorden og alt, hvad der er paa den, skal opbrændes.”
”Men vi forventer efter hans Forjættelse nye Himle og en ny Jord, i hvilke Retfærdighed bor.” 2 Pet. 
3:10,13
Den Jld, som nedfalder fra Gud, skal smelte Jorden, Alt, hvad der er paa den – alt, hvad der er besmittet 
af Synden, ”skal opbrændes”, men ud af denne Verdensbrand fremkommer en ny, herlig Jord, klædt i al 
den Skjønhed, som en alvis Skaber kan give den. ”Himlene” eller Atmosfæren, som omgiver Jorden, vil 
blive ”Ny”, befriet fra alle de giftige Stoffe, hvormed den er besmittet.
Det nye Jerusalem er bleven bevaret gjennem denne frygtelige Katastrofe ved Guds Magt. Naar den 
hellige Stad kommer ”ned af Himmelen fra Gud”, skrider vor Frelser frem foran den og bereder den et 
Sted. ”Og hans Fødder skal paa den Dag staa paa Oljebjerget, som er lige overfor Jerusalem mod Østen, 
og Oljebjerget skal revne fra dets Midte af i Øst og Vest, saa der bliver en saare stor Dal; . . . og Herren 
min Gud skal komme, - alle de hellige med dig.” Sak. 14: 4,5.
Til denne underfulde ”Bjergdal”, beredt ved et Mirakel, nedstiger det nye Jerusalem. Det er den største 
Stad, Verden nogensinde har set, og den trænger et stort Areal.
Til Oljebjerget knytter der sig de helligste Erindringer. Det laa lige ved Jerusalem og nær det Tempel, 
hvor Gud plejede at møde sine Børn. Her var det, at vor Frelser holdt af at gaa med sine Disciple. Paa dets
Skraaninger tilbragte han hele Nætter i Bøn, og fra det opfor han til Himmelen, da hans Mission paa 
Jorden var tilendebragt.
Naar han vender tilbage med det nye Jerusalem i sit Følge, hvor passende da, at hans Fødder skal staa pa 
det samme Sted, hvorfra han opfor.
Helliget ved Kristi Nærværelse og forvandlet ved hans Magt bliver dette Sted gjort skikket til at modtage 
Paradiset med den hellige Stad, uden at det behøver at gjennemgaa den rensede Jld. Og medens den 
øvrige del af Jorden smeltes for forsynes, forbliver Guds Stad uskadt Kristi og hans forløste Skares 
fredsæle Hjem.



Gud har i sin uransagelige Visdom givet os en Beskrivelse af denne herlige Stad med dens Taarne og 
Paladser. Den ligger i en Firkant og er tolv Tusinde Statider eller femten Hundrede (eng.) Mil i Omkreds. 
Hver Side er altsaa tre Hundrede og fem og sytti Mil lang. Den har en Mur tu Hundrede og femti Fod høj 
bygget af Jaspis. Denne Mur hviler paa tolv Grundvolde, sammensat af de kostbareste og mest sjældne 
Stene. Muren har tolv Porte, enhver af dem bygget af en eneste Perle. Bygningerne er opførte af rent 
Guld, som et gjennemsigtigt Glar.
Livets Flod udvælder fra ”Guds og Lammets Trone” og rinder gjennem Stadens Hovedgade, skygget af 
Livets Træ, som voxer paa begge Sider. Af den Beskrivelse, vi finder i Aab. 22:2, ser vi, at dette 
underfulde Træ voxer saaledes, at det har Stammer paa begge Sider af Floden. Dets Grene rækker fra den 
ene Side til den anden og danner en smuk Hvælving over Floden.
”Og Bladene af Træet tjente til Folkenes Lægedom.” 2det Vers. Synden har svækket og forkrøblet 
Menneskeslægten; men dette Træs Blade besidder Evne til at tilbagegive Mennesket den Sundhed og 
Kraft, som det havde, før Synden med dens Forbandelse hvilede paa det. Enhver Følge af Synden vil 
saaledes blive borttaget.
Livets Træ bærer tolv forskjellige Slagt Frugt, som modnes hver Maaned. Aab. 22:2 Og naar de hellige 
”fra Nymaaned til Nymaaned” (Es. 66:23) kommer op til det nye Jerusalem at tilbede for den Herre 
Zeaboths Ansigt, saa vil de finde Træet dækket med en Forskjelligartet af Frugt hver Maaned. Denne 
Frugt besidder Evne til at forlænge deres Liv, som nyder deraf.
Det nye Jerusalem er de frelstes Residensstad. J den er Boliger for alle. Udenfor Staden til Jordens yderste
Grænser skal Folkeslagene af disse frelste bo i Fred, Overflod og Lykke. Men de er ikke ledige. De har 
deres Beskjæftigelse og personlige Jnteresser at væretage ligesom nu. Læs. Es: 21-25. De skal ”bygge 
Huse” efter deres egen Smag, og de skal bo i den til evig Tid. ”De skal ikke bygge, at en anden skal bo 
deri.” De skal ogsaa dyrke Jorden; thi de skal ”plante Vingaarde og æde deres Frugt”. De skal ”ikke 
plante, at en anden skal æde det”.
Deres Beskjæftigelse vil afvexles med behagelige Besøg til deres Hjem i Staden; thi ”det skal ske, fra 
Nymaaned til Nymaaned, og fra Sabbat til Sabbat, at alt Kjød skal komme for at tilbede for mit Ansigt”. 
Es. 66:23. Men der skal blive Orden i denne nye Verden; nogle skal regjere oven de forskjellige Provinser
i Kristi Rige; thi af Aabenbaringen ser vi, at ”Jordens Konger skal føre deres Glans og Herlighed” til det 
nye Jerusalem. Aab. 21:24.
”Og Gud skal aftørre hver Taare af deres Øine, og Døden skal ikke være mere, ej heller Sorrig, ej heller 
Skrig, ej heller Pine skal være mere; thi det første er veget bort.” Aab. 21:4. Skilt fra Døden skal de frelste
leve uden Ende; deres Liv skal blive ligesom Guds Liv, og ”de skal regjere i al Evighed”. Aab. 22:5.
Tabt i Beundring ved Betragtningen og Beskuelsen af dette underfulde Emne maa vi med Paulus 
Udbryde: ”Jntet Øje har set, og intet Øre har hørt, og ikke er opkommet i noget Menneskes Hjerte. Hvad 
Gud har beredt dem, som ham elsker.” 1 Kor. 2:9.

Tillæg.
Jordskjælvet i California.
Der har været andre Jordskjælv med større Livsspilde men det, i hvilket Ejendomstabet var større end i 
noget andet saavidt man ved, var det store Jordskjælv i California den 18de April 1906. 
Dette Jordskjælv indskrænkede sig til Kystlandet i det midtre California med San Jose som Midtpunkt. 
Det foraarsagede størst Ødelægggelse i Napa- og Sonoma-Dalen, nord for San Fransicso, og i Santa 
Clara, Pajaro og Salinas-Dalen, syd for San Francisco, samt paa Højdedragene langs den indre Kystlinje, 
fra San Francisco til Montery. De Byer der led mest, var San Francisco, Oakland, Santa Rosa og San Jose.
Jkke liden Ødelæggelse anrettedes ogsaa i Byerne Santa Clara, Los Gatos, Gilry, palo Alto, Santa Cruz, 
Monterey, Watsonville, Pacific Grove, Salinas, Hollister, Retwood City og Heraldsburg.
Skaden paa Ejendom i San Jose beløb sig til henved $5,000,000. Nitten Personer omkom der. Ved 
Agnews Asyl, nogle faa Mil mod Nord i samme County, omkom 110 Personer ved Bygningens 
Sammenstyrtning.
Santa Rosa, en By paa henved 10,000 Jndbyggere, led meget. Ca. 50 Personer omkom, og Ejendomstabet 
var stort da der fulgte en Juldebrand efter Jordskjælvet.



J Sonoma-Dalen blev næsten alle Byerne ødelagte. Jkke en eneste Bygning stod igjen i Sebastopol. 
Leland Stanford Universitet i Palo Alto led megen Skade, beregnet til ca $4,000,000.
Mefølgende Jllustrationer taler paa det tydeligste om Jordskjælvets Ødelæggelse.
Men den værste Ødelægglse blev man dog Vidne til i San Francisco, Statens Hovedstad, baade hvad Liv 
og Ejendom angaar. Saa nær som man kan beregne det, beløb Skaden paa Ejendom sig til ca. 
$350,000,000, medens Livsspildet er beregnet til kun 452. At det ikke var større skyldes uden Tvivl den 
Omstændighed, at Jordskjælvet indtraf i den tidlige Morgentime, før Folk var oppe, og før den Mængde 
Mennesker, som var b skjælftiget i de store Forretningslokaler i Byens Midtpunkt, der led mest af 
Jordskjælvet, var gaaet til Arbejde.
Hr. P. Barrett, en af Redaktørerne for San Francisco Examiner, beskriver Jordskjælvet og sine egne 
Oplevelser som følger:
"Jeg har set hele denne store Forfærdelse. Jeg stod sammen med to andre af Redaktionsstaben paa Hjørnet
af Market Steet, ventende paa en Sporvogn . . . Den ene af mine Ledsagere havde fortalt en kosmisk 
Historie. Vi lo hjerteligt af den; men vi standsede - med smilet paa Læberne.
Vi fandt pludselig, at vi vaklede og ikke kunde staa. Det var, som om Jorden gled ud under vore Fødder. 
Saa kom der et voldsomt Stød, og vi faldt fremover med Ansigtet mod Jorden: Vi forsøgte at staa op, men
havde vanskeligt ved at faa Fodfæste.
Jeg saa mig forvirret omkring og lagde i Øjeblikket Mærke til, at de store Bygninger Svajede frem og 
tilbage. Saa kom der et Brag, som om mit Hoved skulde briste af Støjen. Vældige Bygninger ramlede 
sammen, som man vilde knuse en Kjæks mellem Fingrene. Uhyre Støvskyer rejste sig med flydende 
Bordstumper, og Masser af Kald og Steen styrtede ned i Gaden. Lyden af Sprængningen af Glasruderne 
blandede sig med det forfærdelige Brag. Lige foran mig traf et stort Stykke af en Karnis en Mand og skar 
ham i to, som om han havde været en liden Mark - en Arbejder, som var paa Vejen til Union Jernvæk 
med Madspanden i Haanden.
Overalt saa man Mænd i Gaden liggende paa alle fire som smaa Krybdyr. Endnu bævede Jorden rykvis 
frem og tilbage. Det synes at vare mindst et Kvarter, før det holdt op, men i Virkeligheden var det blot tre 
Minutter. Vi rejste op op, men nette var vi paa Benene igjen, før vi atter vaklede ved nye Bævninger, og 
dog ikke var saa voldsomme som første Gang; naar man havde noget at holde sig i, kunde man staa.
Støvskyerne var forsvundne. Der var noget mærket, som i Daggryningen. Men jeg saa Sporvejsskinner, 
som var oprevne og sammenvundne paa alle Slags Manerer. Jeg saa store Huller i Gade; af et Hul 
sprudede der Vand op, en kvælende Gaslugt kom ud af et andet. Telegrafstolperne svajede lig smaa 
Træpinde. Nogle af de mange Traade skjød ud blaa Gnister.
Syd for os hørte vi, sagde, men tydeligt nok, Smerteskrig af Mennesker. Der nede i den usleste Bydel var 
de brøstsældige Huse falden ned over de sovende Beboere. Og der nede brændte det hele dagen, og hvad 
der i mange Tilfælde gav Jlden Næring er altfor grufuldt at tænke paa.
Dette var, hvad der kom efterpaa - Brand. Flammerne luede op overalt. Ødelæggelsens Jldbølge fejede 
hen over Ruinerne. Det var som om en Jlddæmon skulde have hastet fra Sted til Sted med sin brændende 
Fakkel."
Paa en lidt anden Maade udtaler Charles Morris, L.L.D., sig om denne forfærdelige Katastrofe i "San 
Francisco Calamity" som følger:
"Den 17de April 1906 laa Byen der som sædvanelig, lystig, vagtsom, med det sædvanelige Jag, idet FOlk 
passede sin Forretning eller morede sig efter Smag og Behag, som de vilde, og ikke en Sjæl drømte om 
den Rædsel der ventede den. De var saa uagtsomme overfor den kommende Fare og Død som Jndbyggere
i Sodoma, før Jldregneen fra Himmelen faldt over dem  . . . .
Folk gik hin Nat tilsengs ligesaa ubekymrede som sædvanlig, baade rige og fattige, sunde og syge. Var 
der nogen, som drømte, at Ulykken hang over dem? Det kan saa være; thi som Digteren siger, ofte kaster 
kommende Begivenheder deres Skygger foran sig. Men enten advaret ved Drømme eller ikke advaret, har
der vel neppe været en eneste Sjæl i denne store By, som var forberedt paa dem skrækkelige Hændelse, 
der var saa nær, da de om Morgenen den 18de, ti Minutter efter Klokken 5, føltte Sengen under sig løftet 
op som af en Kjæmpehaand, hørte Larmen af faldende Vægge og saa alting danse omkring i Værelset, 
medens den vældige Larm udenfor talte om den Ulykke, der havde rammet Byen.
Det var ikk Minutters, men Sekunders Værk, og dom havde man aldrig før der paa Kysten, hvor 
Jordbævninger dog er saa almindelige, føldt et Stød, der gav Anledning til en slig Rædsel og foraarsagede
saa megen Ødelæggelse som dette i disse saa frygtelige Sekunder. Jorden dirrede, og tre hurtig paa 



hverandre følgende Stød fuldførte Ødelæggelsen. Folk vaagnede som ved et pludseligt Ryk, nogle fandt 
sig liggende paa Gulvet, andre sammenklemte mellem  nedfaldne Vække, og uden Tvivl var der mange, 
som straks fandt Døden i de ramlende Grushobe.
De ubændige Elementer havde i disse fra Sekunder, mens de øvede Herredømme, omdannet den lystigste,
mest vagtsomme By paa hele Fastlandet det en Grushob, som ingen Pen kan skildre. De, der havde sine 
Lemmers Brug, fik straks stort Hstværk med at komme  ud, efterladende sig alle Værdisager og i mange 
Tilfælde i Natdragt. Komme ned paa Gaden grebes de paa ny af Skrækken ved de vedvarende Rystelser, 
hvorved revne Mure og Skorstenspiper styrtede ned. Det stærkste af disse Stød indtraf Klokken 8. Dette 
øgede Panikken og drev mange blandt de vandrede Folkemasser skrækslagne til Byens Udkanter.
Jordskjælvet viste sig blot at være Begydelsen til og den midst ødelæggende Del af Ulykken. J mange af 
Bygningerne var der Varme paa Jldstedet, og ved Rystelsen faldt brændbart Materiale ned og kom i 
Berørimg med Jlden. Paa andre Steder var der ladede elektriske Traade, som løsreves og antrændte 
Træværket. Paa denne Maade opstod der Jldebrand. De skrækslagne Flygtninge blev her og der i alle 
Retninger var de røde Flammer, som lyste op i stærk Kontrast med det hvide Dagslys, der var ved at 
bryde frem paa den østlige Himmel. Flammere aad hurtig om sig, og fr Solen godt og vel varkommen 
tilsyne, saaes virkelig Brand paa en Mængde Steder i hele Forretningsstrøget, og paa enkelte Steder skjød 
Jlden pludselig ud som et Flammehav fra en eller anden stor Bygning.”
J tre Dage brændte det, og ikke før sent Fredag Aften var man Herreog Jlden. Vandledningerne var 
sprængte, derfor var det umuligt at bekjæmpe Jlden paa sædvaligt Vis. J denne Forlegenhed tog man sin 
Tilflugt til Dynamit, hvormed mange Huse blev sprængt i Luften for at standse Jldens Spredning; Men 
ikke førend et Areal af tilnærmelsesvis fire Kvadratmil var afbrændt – praktiskt talt hele San Franciscos 
Forretningskvarter og tillige med Beboelseshuse, indbefattede Millionærernes Residenser, paa Nob Hil – 
slukkes Jlden.
”San Franciscos navnkundige ”Kinakvarter”, den største Koloni af Kinesere i dette Land, brædte som 
Dukkehuse. Efter Jodskjælvet og Jldebranden fandtes der ikke mere af dette berygtede Strøg. De 
kinesiske Teatre og Jos-Huse laa i Grus. Spillehuler og Røverreder laa jævnede med Jorden, og 
Hundreder af dem, der havde sit Tilholdssted der, indebrændte. Der herskede fuldstædig Panik blandt de 
flygtende, som i store Skarer fyldte Gaderne, bærende med sig hvadsomhelst dei en Hast havde kunnet 
samle sammen af sine Ejendele. Paa ligende maade var det med Japaneserkvarteret, som Jlden snart 
naaede.
Hvad Beboerne af Kinakvarteret angaar, vil man aldrig faa Kjendskab til den virkelige Ulykke, der 
rammede dem; thi ingen kjender de Hemmeligheder, der knytter sig til disse mørke, Forbrydelsernes og 
Skjændseles Huler, hvor Folk grov sig ned i Jorden som Rotter og gjemte sine værdisager dybt nede i de 
underjordiske Gange.
W. W.Overton fra Los Angeles giver følgende Beskrivelse af Kinakvarteret, og hvad Jordskjælvet og 
Jldebranden aabebarede der:
”Sølsom er Scenen der, hvor San Franciscos Kinakvarter laa; ingen rygende Ruinhob afmærker Stedet for
de Trærønner, hvor Orietelerne boede i Tusindvis. Ku en Kro staar tilbage, og man kan se Jndgangene til 
mørke underjordiske Gange, fra hvis Dyb tyde Røgsøjler hvivler op. De hvide har aldrig vidst, hvor dybt 
ned Kinakvarterets underjordiske By gik. Mange havde steget ned to eller tre Etager fra Gaden, men nu, 
da Jlden har løftet Dækket, har man Lejlighed til at se noget af Hemmeligheden. Paa sine Steder kan man 
se Gange hundrede Fod ned i Dybet.
Jlden gjorde hele dette mongolske Kvarter rent. Den efterlod ikke en Pinde af alt det malede Træværk. 
Den aad sig ned til den bare Jord, og denne ligger der nøgen, da Vinden har baaret den lette Aske bort. 
Joss-Huse og Misisonslokaler, Fødevarebutikker og Opiumshuler, Spillehuse og Teatre – altsammen 
strøg med. Disse Huse brændte næsten som Papir. Jeg saa i Mængdevis af de skrækslagne gulde flygte, 
siger den anden Skribent. De bar i sine Arme Opiumspiber, Pengeposer, Silkestads og smaa Børn. Ved 
deres Side traskede Kvinderne, klædte omtrent som Mændene, og undertiden havde de vanskeligt ved at 
gaa. Dette var de Mænd og Kvinder, som boede paa Overfladen. Langt nede under Gaden i de mørke 
Gange og Kjældere var der andre, men de blev et let Bytte for Flammerne.,”
”Paa Portsmouth Square var Panikken ikke til at beskrive. Denne gamle Plads, omkrig hvilken Byen føret
blev bygget, ligger nu i Midten af Kinakvarteret, ar Jtalienernes Koloni og af ”Barbary Coast”, det værste 
Strøg i Byen, hvor al Slags Ugudelighed florerer. Jordskjælvetlagde mange af de omkringliggende 
Bygninger i Ruiner, og Portsmouth Square blev Tilholdsstedet for de forskrækkede Beboere.Op fra deres 



underjordiske Kjældere strømmede de opskræmte Kinesere ligesom Rotter, styrtende ind paa Pladsen, 
hvor de begyndte at slaa paa deres Trommer og paa anden Maade gjøre al den Støj, de kunde, for at jagde 
de onde Aander nedenfra paa Flugt. Jnd paa Pladsen styrtede fra den anden Side de italienske Flygtninge. 
Panikken steg til Raseri, Knivene kom frem i den herskende Vildelse, og to Kinesere blev stukne til døde 
og maatte bæres bort. Her boede paa den ene Side 20,000Kinesereog paa den anden 1000 Jtalienere, 
Spaniere og Mexikanere, tæt ved desuden de ryggesløse Beboere af ”Barbary Coast”.
Tilsyneladende strømmede alle disse Mennesker ind paa denne ene aabne Plads, hvor de to Strømme 
mødtes i Pladsens Midte og flokkede sig tæt sammen i Yderkanterne. De talte i Munden paa hverandre og
fægtede, grebne af Vildelse, lig gale Ulve omringede af en Præriebrand, indtil Soldaterne kom og med 
fældede Bajonetter fik bragt nogenlunde Orden tilveje i al den Forvirring og Tumult, som herskede.”

Jordskjælvet i Chili.
Medens det store Jordskjælv iCalifornia endnu var i friskt Minde, meldte Telegrafen om en lignende 
Ulykke, der havde rammet Valparaiso, en By med ca. 16,000 Jndbyggere i Chili paa Sydamerikas 
Vestkyst. Jfølge et Telegram til New York Herald indtraf der to voldsomme Stød, det ene lige efter det 
andet, hvorved Ødelæggelsen blev fuldstændig. Henved Kl. 8 syntes hele Byen pludselig med engang at 
vakle og svaje frem og tilbage, hvorpaa der fulgte et voldsomt Stød, der foraarsagede, at hele Rækker af 
Huse ramlede sammen paa nogle faa Øjeblikke.
J Valparaiso varede Larmen af de to første Stød omtrent tre Minutter. Derefter fulgte fire andre mindre 
Stød hurtig paa hverandre. Det elektriske Lys gik ud, Gasrørene sprængtes, men i Tusmørket kunde de 
skrækslagne Mennesker alligevel se de svære Stenmure svaje og bevæge sig ligesom Skibe i høj Søgang. 
Den ene Bygning efter den anden styrtede ned og begrov mange Mennesker, der ikke havde faaet Tid til 
at slippe ud paa Gaden, i Ruinerne. Paa flere Steder i Byen opstod der Jldebrand, saa at det fra Havnen af 
efterhaanden saa ud som et eneste Jldhav, hvor de sorte Murvægge aftegnede sig skarpt i det skjælvende 
Lys. Paa kort Tid laa hele Byens Forretningsstrøg i Ruiner. Bryggerne ved Havnen begyndte at synke og 
drog med sig Dokker og store Oplagshuse, der stod som et Vidnesbyrd om Byens udstrakte Handel.
Santiago og andre mindre Byer led ogsaa meget ved dette Jordskjælv. Man beregner, at et Tusinde 
Mennesker omkom i Valparaiso og Santiago, og at Gjendomstabet beløb sig til mere end $25,000,000, en 
meget større Sum i Forhold til Folkets Evne til at bære det end Tabet i San Francisco.
Redaktøren af et regligiøst Ugeblad i det Distrikt, der ramtes af Jordsjkælvet, udtalte sig som følger:
”Dette er Dagen, da Verden næsten har glemt Gud. . . . Men Gud har ikke glemt dem, der har glemt ham. 
Han forsøger at bringe Verden til Besindelse og at lære Menneskene, hvori deres sande Velfærd bestaar.”
”Disse ødelæggende Kræfter bliver mere og mere virksomme. Denne Kjendsgerning burde bringe 
alvorlige Mennesker til Eftertanke. Guds Ord vil kaste Lys over Stillingen for dem, der søger efter Lys ad
denne Vej. Det er Timen for Guds Dom. Hans Domme aabenbares nu paa Jorden, og dette vil blive mere 
og mere fremtrædende, indtil Højdepunktet i Guds Strid mod Synden i denne verden er naaet, og den Dag
oprinder, da Menneskenes Søn skal aabenbares i Himmelens Skyer med sine Engle for at høste Jordens 
Høst.”
Der er visselig i alt dette meget, der svarer til Profetens Ord: ”Jorden sønderslaaes aldeles, Jorden 
sønderrives aldeles, Jorden bevæges hid og did. Jorden raver som den drukne og svajer som 
Hængekøjen;.. . . . . og den falder og staar ikke op ydermere. Og det skal ske paa den Dag, at Herrenn skal
hjemsøge de højes Hær i det høje og Jordens Konger paa Jorden. . . Og Maanen skal beskjæmmes, og 
Solen skamme sig; thi den Herre Zebaoth skal regjere paa Zions Bjerg og i Jerusalem, og for hans 
Ældstes Ansigt er der Herlighed.” Es. 24:19-24.

Storm og Flodbølger.
Storm og Flodbølge i Galveston.
Galveston er beliggende paa en flad Ø i den Mexikanske Golf. Henimod Aften den 8de September 1900 
steg Tidevandet fem Fod og stod da blot én Fod lavere end Øens Overflade. Samtidig blæste det op til en 
heftig Orkan, i hvilken Vinden beregnes at have naaet en fart af 120 Mil i Timen. Følgen blev, at en 
Flodbølge væltede sig ind over Øen, indtil Vandet stod seks til otte Fod højt. J den stærke Strøm og 
heftige Blæst kunde Husene umulig staa, men faldt i Mængdevis sammen i de fraadende Bølger. J Løbet 
af nogle faa Timer var den rige og smukke By bleven omdannet til en eneste Grushob. Der var næsten 
ikke et Hus, uden at det blev ødelagt led Skade.



Man har ingen sikker Opgave over, hvor mange Mennesker der omkom under denne Ulykke i Galveston. 
De mest paalidelige Beretninger anslaar Antallet til fra 8 til 10,000. J flere Uger efter Stormen fandt man 
Lig her og der udover en stor Strækning omkring Byen. Mange Lig, der førtes tilhavs af Stormen, blev 
siden skyllet i Land, og efterhvert som man fandt dem, blev de begravede. Ti Uger efter Stormen fandt 
nogle af Regjeringens Landmaalere 100 døde Legemer i en Myr paa en Ø vest for Byen.
Tabet paa Ejendom beregnes at have beløbet sig til $50,000,000. Ved Byens Gjenrejsning har man taget 
alle tænkelige Forholdsregler mod en Gjentagelse af Ulykken; men naar Gud giver Elementerne frit Løb, 
viser Menneskenes Værk sig at være omsonst.

Tyfon i Hongkong, Kina
Den 18de September 1906 blev Havnebyen Hongkong hjemsøgt af en heftig Tyfon, der kom helt 
uforvarende; og skjønt den varede blot i to Timer, anrettede den uhørte Ødelæggelser paa Havnen. Det 
beregnes, at af Kineserne alene omkom der 10,000 Mennesker og skaden anloges til $20,000,000 Værdi. 
Mange Dampskibe, deriblandt en engelsk Kanonbaad og en fransk Torpedojager, drev i land. En Flaade 
paa ca. 600 Smaabaade paa Havnen sank. Den amerikanske kanonbaad ”Helena” med Offierer og 
Mandskab gik tabt. Det siges, at Vinden under en Tyfon undertiden kan blæse med en Hurtighed af over 
200 Mil i Timen.

Storm i Pensacols, Fia., og Mobile,Ala.
Henimod Aftenen den 26de September 1906 hjemsøgtes Byen Pensacola af den værste Storm, man havde
oplevet der paa 175 Aar. Søen paa Havnen steg 8½ Fod over den almindelige Vandstand. Vinden naaede 
en Hurtighed af over 90 Mil i Timen. Tidevandet foraarsagede Oversvømmelse i Byen, saa at mange af 
Gaderne stod under Vand, og flere Huse blev ødelagte. Da Stormen begyndte, laa der mellem 50 og 60 
Damp- og Sejlskibe paa Havnen, men da Vinden lagde sig, var der bare fem eller seks igjen. De øvrige 
var drevne i Land og mere eller mindre beskadigede. Blandt de ødelagte Skibe var flere af Regjeringens 
Kanonbaade. Selv store Jernskibe paa 3000 Tons dreves i Land og kastedes op paa det tørre. Hvert Hus 
langs Havnen i en Mils Længde blev ødelagt.
To Dage senere foraarsagede en heftig Storm lignende Ødelæggelser i Byen Mobile. J flere Timer stod 
Forretningsstrøget under Vand ti Fod højt. Alle Huse langs Havnen blev aldeles ødelagt. Otte Dampskibe 
og mindre Fartøjer sank uden at efterlade sig Spor. 60 Mennesker omkom, og mange blev saarede. 5,000 
Bygninger blev helt eller delvis ødelagte.
Alle saadanne Ulykker maa betrages som Advarsler, der minder os om, at Herrens den store Dag er nær 
forhaanden. Maatte vi agte derpaa og berede os for det, der snart skal komme over Jorden!


