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Tiden for belønning og straf.
Den hellige skrift omtaler tydelig tiden for belønning og straf. Vi vil 
anføre nogle vidnesbyrd herom og bede den velvillige læser ikke at 
ringeagte dem, men med sagtmodighed overveje, hvad der er skrevet 
i Guds ord. ”Den ganske skrift er indblæst af Gud, og nyttig til 
lærdom til overbevisning, til rettelse, til optugtelse i retfærdighed.” 2 
Tim. 3:16.

Menneskene skal gjøre regnskab paa dommens dag.
”Men jeg siger eder, at menneskene skal gjøre regnskab paa 
dommens dag for hvert utilbørligt ord, som de har talet.” Math. 12: 
36. Dommens dag er endnu ikke kommen, derfor har menneskene 
endnu ikke gjort regnskab for Gud. Dette gjælder om de døde saavel 
som de levende. ”Sandelig siger jeg eder: det skal gaa de sodomiters 
og gomoriters land lideligere paa dommens dag end denne stad.” 
Math. 10:15. ”Ve dig, Korazin! ve dig, Bethsaida! thi havde de 
kraftige gjerninger været gjort i Thyrus og Sidom, som er gjorte i 
eder, da hade de længe siden omvendt sig i sæk og aske. Men jeg 
siger eder: det skal gaa Thyus og Sidon lideligere paa dommens dag 
end eder.” Math. 11: 21-24. Her fremhæver vor frelser, hvorledes 
indbyggerne af Sodoma og Gomorra, Thyrus og Sidon, Korazin og 
Bethsaida skulde erholde sin straf paa dommens dag. De har altsaa 
ikke endnu erholdt sin endelige dom eller straf. Gud lod timelige 
straffedomme komme over dem i denne verden, men i den 
tilkommende verden har de endnu ikke gjort regnskab.
”Men en lang tid derefter kom disse tjeneres herre og holdt regnskab 
med dem. Da gik den frem, som havde annammet fem talenter, og 
frembragte andre fem talenter og sagde: Herre! du overantvordede 
mig fem talenter; se, jeg har vundet andre fem talenter med dem. 
Men hans herre sagde til ham: vel du gode og tro tjener! Du har været
tro over det lidet, jeg vil sætte dig over meget; gak ind til din herres 
glæde. Da gik og den frem, som havde annammet to talenter, og 
sagde: Herre, du overantvoredede mig to talenter! Se, jeg har vundet 
to andre talenter med dem. Hans herre sagde til ham: vel du gode og 
tro tjener! Du har været tro over lidet, jeg vil sætte dig over meget; 
gak ind til din herres glæde. . . . Og kaster den udygtige tjener ud i 
det yderste mørke; der skal være graad og tænders gnidsel.” Math. 
25: 19-23, 30. Naar Jesus, den store mester, kommer anden gang, vil 
han holde regnskab baade med de gode og de onde tjenere, men ikke 
før.
”Dog med vankundighedens tider har Gud baaret over, men byder nu 
alle mennesker alle vegne at omvende sig; thi han har sat en dag paa 
hvilken han vil, dømme jorderige med retfærdighed ved en mand, 
hvilken han har beskikket dertil, og gjort det bevisligt for alle, idet 
han oprejste ham fra de døde.” Ap. gj. 17: 30, 31. Jorderige er endnu 
ikke dømt, men tiden nærmer sig, da Jesus kommer som kongers 
konge og herrers herre for at dømme jorderige med retfærdighed.

Nu handler du maaske letsindig med Guds ords vidnesbyrd. ”Men 
efter din haardhed og dit ubodfærdige hjerte samler du dig selv vrede 
paa vredens og Guds retfærdige doms aabenbarelses dag.” Rom 2: 5.

Verdens ende er endnu ikke kommen.
Vor frelser vidner klarlig, at de ugudelige ved verdens ende skal 
kastes i ildovnen, og de retfærdige herliggjøres i Guds rige. Derfor er 
de ugudelige endnu ikke i ildovnen, som man ellers i almindelighed 
tro, og de retfærdige er endnu ikke herliggjorte i Guds rige. Men 
tiden nærmer sig hurtig, da alle disse underfulde ting skal ske. ”Lad 
dem begge [klinten og hveden] vokse tilsammen indtil høsten, og i 
høstens tid vil jeg sige til høstfolkene: sank først klinten tilsammen, 
og bind den i knipper at opbrænde den; men samle hveden i min 
lade.” Math. 13: 30.
Hvad betegner klinten og hveden, ageren og høsten? – ”Ageren er 
verden; og den gode sæd er rigets børn; og klinten er den ondes børn;
og fienden, som den saaede, er djævelen; og høsten er verdens ende; 
og høstfolkene er englene. Derfor, ligesom klinten sankes og 
opbrændes med ild, saa skal det og ske ved denne verdens ende. 
Menneskets søn skal udsende sine engle, og de skal sanke af hans 
rige alle forargelser og dem, som gjør uret. Og de skal kaste dem i 
ildovnen, der skal være graad og tænders gnidel. Da skal de 
retfærdige skinne som solen i deres faders rige. Hvo, som har øren at 
høre med, han høre.” 38de-43de vers.
Menneskenes skjule idrætter er endnu ikke dømte. Men ”hvilke som 
helst der har syndet uden loven, de straffes og uden loven; og hvilke 
som helst der har syndet under loven, de skal og dømmes ved 
loven . . paa den dag, naar Gud skal dømme menneskenes skjulte 
idrætter efter mit evangelium ved Jesus Kristus.” Rom. 2: 12, 16.
Dette fremstilles videre saa klarlig i efterfølgende tekst, at ingen, som
er villig til at ombytte sine forudfattede meninger for Guds ord 
tydelige vidnesbyrd, kan misforstaa det.

Menneskets søn bringer belønning og straf, naar han kommer i 
sin herlighed.
”Men naar menneskets søn kommer i sin herlighed og alle hellige 
engle med ham, da skal han sidde paa sin herligheds trone. Og alle 
folkeslag skal forsamles for ham, og han skal skille dem fra 
hverandre, ligesom en hyrde skiller faarene fra bukkene. Og han skal 
stille faarene ved sin højre side, men bukkende ved den venstre side. 
Da skal Kongen sige til dem ved sin højre side: ”kom hid, mine 
faders velsignede! arv det rige, som eder er beredt fra verdens 
grundvold blev lagt.” Math. 25: 31-34. ”Da skal han sige til dem ved 
den venstre side: gaa bort fra mig, I forbandede! i den evig ild, som 
er beredt djævelen og hans engle.” 41de vers.
Her er tre ting klarlig beskrevne: 1. Naar Jesus kommer i sin 
herlighed, fremstiller han alle mennesker for sig og skiller de 
retfærdige fra de ugudelige. 2. Da erholder de retfærdige sin løn og 
indgaar i Guds rige. 3. Da erholder ogsaa de ugudelige sin endelige 
straf og kastes i ildsøen. Lad os med eftertanke betragte ethvert af 
disse punkter.
1. Naar Jesus kommer i sin herlighed, fremstiller han alle mennesker 
for sig og stiller de retfærdige fra de ugudelige. Andre steder i 
bibelen viser, at dommen indbefatter alt det, som foregaar fra 
begyndelsen til enden af de tusende aar. Åb. 20: 4-9. Den fremstilles 
i almindelighed i bibelen under et uden at nævne hvor lang tid der 
hengaar, førend det hele, store værk fuldendes.
Alle mennesker, baade levende og døde, indbefattes her; naar Jesus 
siger : kom hid, min faders velsignede! saa taler han til alle de 
retfærdige; og naa han siger til dem ved den venstre side: gaa bort fra
mig, I forbandede! i den evige ild, som er beredt djævelen og hans 



engle, saa angaar dette nødvendigvis alle de ugudelige, som efter 
opstandelsen paa den yderste dag kastes i ildsøen; thi før den tid 
kommer de ikke til dom; og man kan heller ikke tale om, at de før 
den tid gaar bort i den evige ild.
Lad os nu forestille os den saakaldte orthodokse teori og se, 
hvorledes den harmonerer med Guds ord. Ifølge denne teori skilles 
de retfærdige og de ugudelige ad straks efter døden. De retfærdige 
sjæle stiger op til himmelen og lever i Guds riges herlighed, men de 
ugudelige farer ned i helvedets ild, hvor de nu er i pine. De har 
allerede faaet sin dom og sin straf eller belønning. Men paa den 
anden doms dag, som kommer, nar Jesus aabenbares, skal de alle 
blandes igjen; thi da vil Jesus skille dem fra hverandre, ligesom en 
hyrde skiller faarene fra bukkene. Det vilde altsaa blive anden gang, 
han skilte dem fra hverandre. Hvorfor lod han dem ikke være 
adskilte, dersom de engang tilforn var adskilte?
Denne teori stemmer ikke overens med Guds ord. Derimod er det 
klart, at naar Jesus kommer, og alle mennesker forsamles for ham, da
skiller han dem ad for første gang. Derfor er de retfærdige og de 
ugudelige endnu ikke skilte ad, men menneskets søn vil skille dem 
ad, naar han ”kommer i sin herlighed og alle hellige engle med ham.”
2. Da erholder de retfærdige sin løn og indgaar i Guds rige. Dette 
fremgaar klarlig af det 34de vers: ”Da skal kongen sige til dem ved 
sin højre side: kom hid, min faders velsignede! arv det rige, som eder
er beredt, fra verdens grundvold blev lagt.” De retfærdige har altsaa 
ikke været med Jesus før den tid, da han aabenbares, ej heller kan de 
erholde Guds rige før.
Men lad os sammenligne den populære teori med dette skriftsted, og 
se, hvorledes de kan forenes. De retfærdige stiger op til himmelen, 
Guds rige, straks naar de dør. Der lever de med Jesus og mættes af 
hans ansigts beskuelse. Abel er en af dem. I 6000 aar har han levet 
med Jesus i Guds rige. Lad os forstille os, hvorledes Abel og andre af
oldtidens hellige hører Jesu indbydelse: kom hid, min faders 
velsignede! arv det rige, som eder er beredt, fra verdens grundvold 
blev lagt. De kunde svare: hvorfor taler du saaledes til os? Hvorfor 
siger du, kom hid? Vi kom jo ret ned fra himmelen med dig. Du 
lader, som om vi ikke havde set dig før; men vi har beskuet dit ansigt 
i flere tusende aar. Har du glemt dette? Du indbyder os nu til at 
komme og arve det himmelske rige. Ved du ikke, at vi har besiddet 
det og boet deri omtrent 6000 aar.
Denne anskuelse stemmer slet ikke overens med Guds ord. Hvor 
indlysende det derimod er, at naar Jesus ved sin herlige aabenbarelse 
taler til de retfærdige: kom hid, min faders velsignede! arv det rige, 
som eder er beredt, fra verdens grundvold blev lagt; da er det første 
gang, disse ord lyder til dem. Før den tid har de ikke været med 
Jesus. De har vandret i tro, ikke i beskuelse. Men paa Herrens dag vil
Jesus tage dem til sig. Nu er de fremmede og udlændige, men da 
erholder de det himmelske rige til en evig ejendom. De retfærdige har
altsaa ikke endnu erholdt Guds rige eller er indkomne deri; men Jesus
siger: ”Se, jeg kommer snart, og min løn er med mig til at betale 
hver, som hans gjerning monne være.” Åb. 22: 12. Derfor har 
teologerne ikke sandheden paa sin side i dette stykke, naar de lærer, 
at de retfærdige erholder lønnen, før Kristus kommer. Og deres 
udlæggelse af enkelte lignelser og skriftsteder maa være fejl, naar 
den strider imod Guds ords klare vidnesbyrd paa andre steder.
3. De erholder ogsaa de ugudelige sin endelige straf og kastes i 
ildsøen. ”Da skal han lige til dem ved den venstre side : gaa bort fra 
mig, I forbandede! i den evige ild, som er beredt djævelen og hans 
engle.” Math. 25: 41.
Lad os forsøge, hvorledes denne teori stemmer overens med Guds 
ord. Man mener, at de ugudelige farer lige ned i helevedets ild, naar 
de dør. Der brænder de nu i den evige ild. Kain har brændt der i 6000
aar. Han har paa forhaand, førend Kristus kommer, erholdt seks 
tusende aars pine i en fortærende ild, som dog aldrig kan fortære. 
Seks tusende aar af den forfærdeligste smerte og uudholdeligste kval 
har han gjennemgaaet mere, end en brodermorder paa vor tid, som 

først nu synker ned i helvede. Seks tusende aar af den grusomste pine
mere end en anden, som har syndet ligesaa meget eller mere. 
Underlige tanke. Men nu kommer dommen. Kain tilligemed tusender
af andre ugudelige bliver bragte op af helvedets ild. Den evige pine 
faar ende eller hører op en liden tid. De blandes imellem de 
retfærdige, og Jesus skiller dem atter fra dem. Der staar de, iklædte 
med forkrænkelige legemer. Men disse kan dog ikke skjule den 
fortvivlelse og forbitrelse, som lyner fra deres øjne; eller tilbageholde
de græsselige eder og forbandelser, som tordener fra deres mund.
Jesus taler til dem: gaa bort fra mig, I forbandede! i den evige ild, 
som er beredt djævelen og hans engle. Dersom nu den populære teori
om dette stykke var ret, saa kunde Kain og andre ugudelige fra hans 
tid sige som saa: Hvorfor siger du nu til os: gaa bort fra mig i den 
evige ild? Ved du ikke, at vi er komne lige ud fra helvedets ild? Vi 
har nu brændt i den i 6000 aar. Den er vi vel bekjendte med. Hvorfor 
lod du os ikke blive i den, da vi en gang var der?
Af disse og lignende betragtninger ser man let, at den populære teori 
er fejl. Naar Jesus siger til de ugudelige: gaa bort fra mig, I 
forbandede! i den evige ild, da er det første gang disse ord lyder til 
dem. Da, for første gang, paa dommens dag, kastes de i ildsøen og 
lider den endelige straf.

Jesus har lovet at betale de retfærdige i opstandelsen
”Men naar du gjør et gjæstebud, da indbyd fattige, krøblinge, halte, 
blinde: saa skal du være salig; thi de har intet at betale derfor; men 
det skal igjengives dig i de retfærdiges opstandelse.” Luk. 14: 13, 14.
Derfor bliver Guds folk glade, naar de mærker paa tidernes tegn, at 
Jesu kommer drager nær; thi de tror, at Jesus kommer med en evig 
forløsning for dem. ”Og der skal ske tegn i sol og maane og stjerner, 
og paa jorden skal folkene ængstes i fortvivlelse, naar havet og 
bølgerne bruser; naar menneskene forsmægter af frygt og de tings 
ende, som skal komme over jorderige; thi himmelens kræfter skal 
røres. Og da skal de se menneskets søn komme i skyen med megen 
kraft og herlighed. Men naar disse ting begynder at ske, da se op, og 
opløft eders hoveder, efterdi eders forløsning stunder til.” Luk. 21: 
25-28. Dersom Gud forløste sine børn, hver gang af dem døde, saa 
havde de ikke nødig at vente paa forløsning, naar Kristus aabenbares;
men da først ”skal de se menneskets søn.” Derfor længes de efter den
tid, ligesom fordum Simon og Anna længtes efter Kristi første 
komme.

De døde skal høre Guds søns røst paa dommens dag.
Før den tid hører de altsaa ikke hans røst. ”Forundre eder ikke 
herover; thi den time kommer, paa hvilken alle de i gravene skal høre
hans røst; og de skal gaa frem, de, som har gjort godt, til livets 
opstandelse: men de, som har gjort ondt, til dommens opstandelse.” 
Joh. 5: 28, 29. Det gaar ikke an at forvende dette ord og sige, at det er
blot legemet, som her menes, her skal høre han røst; thi legemet uden
sjælen, eller livet, kan aldrig høre Guds røst, hverken før eller efter 
opstandelsen. Men paa opstandelsens dag skal de høre den – ikke før.
Da kommer den yderste dag, paa hvilken Jesus vil holde dom og 
oprejse alle dem, som Faderen har givet ham, til et evigt liv. ”Hvo 
mig foragter og annammer ikke mine ord, har den, som han dømmer; 
det ord, som jeg har talet, det skal dømme ham paa den yderste dag.” 
Joh. 12: 48. ”Men dette er Faderens vilje, som mig udsendte, at jeg 
skal intet miste af alt det, som han har givet mig; men jeg skal 
oprejse det paa den yderste dag.” Joh 6: 39.
At Jesus oprejser sine paa den yderste dag, anfører han som en grund 
for, at han ikke skal miste nogen af dem. Altsaa dersom han ikke 
oprejste dem, saa vilde han miste dem. Følgelig er de ikke nu i 
herlighed hos Gud; thi da vilde han ikke miste dem, enten der blev 
opstandelse eller ikke.

Jesu trøst.



Naar Jesus trøster sine bedrøvede disciple før sin bortgang, saa 
trøster han dem ikke med, at de skal komme til ham, saa snart de dør;
men han lover at komme igjen og hente dem hjem til sig: ”Eders 
hjerte forfærdes ikke. Tro paa Gud og tro paa mig! I min faders hus 
er mange boliger. Men dersom det ikke var saa, 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. Og hvor jeg gaar hen, ved J, og vejen ved 
J.” Joh. 14: 1-4. ”Thi jeg gaar til min fader.” 12te vers.
Dette er en klar og herlig forjættelse af vor kjære frelser. Vi ønsker at
gaa hjem til Faderens hus, den himmelske stad. Til det liflige 
værelser, hvor Jesus bereder sted. Men hvorledes kan vi komme 
derhen? Som vi nu er, kan vi ikke gaa. Vor egen visdom og kraft 
strækker ikke til. Hvem skal hjælpe os? Skal døden? Er den en kjær 
ven, som fører os ind i Guds rige? Nej! Døden er en frugt af synden; 
den kan ikke føre os ind i Guds rige. Og Guds ord vidner, at den er 
vor fiende og den sidste fiende, som skal tilintetgjøres 1. Kor. 15: 26.
Djævelen er den, som har dødens vælde. Heb 2: 14. Dersom døden 
førte os ind for Guds trone, saa var djævelen en god ven; thi han har 
dødens vælde. Hvorledes kan vi stige op til himmelen, naar vi dør? 
Vi ved ikke vejen og har ingen befordringsmidler.
Lad os forestille os en mand, som ønsker at rejse fra Ny York til 
Kina, det saakaldte himmelske rige. Hvorledes kan han komme 
dertil? Her kommer et jernbanetog, som gaar til San Francisco. Han 
gaar ind paa betingelserne, kjøber en billet og farer snart af sted paa 
de hurtige vogne, der er som ildblus og løber som lynet. Nah. 2: 4, 5. 
J San Francisco gaar han ombord paa et jernklædt dampskib, som 
fører ham over det store verdenshav til den forønskede havn.
Du spør, om jeg tror, at der er et tog, som gaar paa jorden til den
himmelske stad? Ja, det tro jeg. Jesus kommer med alle de hellige
engle og siger : jeg vil tage eder til mig, at hvor jeg er skal ogsaa J
være.  Da  kan  vi  gaa  hjem  med  det  store  engletog  til  det  nye
Jerusalem. Jesus er togets fører. Han forstaar at styre det ret og er
mægtig og villig til at tage alle sine med sig hjem til Guds herlige
eden. Da har han lovet sine apostler, at de ogsaa skal være med; og
ingen af Guds venner skal savns der; og Jesus har betalt rejsen med
sit eget hellige og dyrebare blod.

O, jeg venter paa min frelser,

og den mørke nat er lang; 

men de glade engleskarer

snart vil møde os med sang.

Naar den lyse dag oprinder

med Guds morgenstjerne blid,

Da ej taaren mere rinder,

Jesus bringer evig fred.

Saaledes har ogsaa apostlen ofte fremhævet  Kristi  dag,  Jesu Kristi
aabenbarelse, den herres Jesu dag, hin dag, Kristi tilkommelse og i de
dødes  opstandelse  som den  tid,  da  alle  Guds  børn  erholder  deres
evige løn; medens de ugudelige paa dommens dag maa lide ”en evig
fortabelse fra Herrens ansigt og fra hans magtes herlighed.

De først kristne forventede Jesu aabenbarelse.
Apostlen henviste dem til Jesu Kristi dag, som den tid, da de skulde
fremstilles ustraffelige for Gud: ”Saa at eder ikke fattes paa nogen
naadegave, idet I forventer vor herres Jesu Kristi aabenbarelse, som
og skal stadfæste eder indtil enden, ustraffelige paa vor herres Jesu
Kristi dag.” 1 Kor. 1: 7, 8.
Paa Kristi aabenbarelses dag vil Gud dømme menneskene, og hans
retfærdige domme over de ugudelige skal aabenbares: ”Men efter din
haardhed  og  dit  ubodfærdige  hjerte  samler  du  dig  selv  vrede  paa
vredens og Guds retfærdige doms aabenbarelses dag. . . paa den dag,
da  Gud  skal  dømme  menneskenes  skjulte  idrætter  efter  mit
evangelium ved Jesus Kristus.” Rom. 2: 5, 15.

Guds ord kalder os med et helligt haab.
”Ligesom og J er kaldte til eet haab i eders kald.” Es. 4: 4. Dette haab
er  ikke,  at  saligheden  erholdes  ved  døden,  men  ved  Jesu  Kristi
herligheds  aabenbarelse:  ”Thi  Guds  saliggjørende  naade  er
aabenbaret  for  alle  mennesker,  som oplærer  os,  at  vi  skal  forsage
ugudelighed  og  de  verdslige  begjeringer  og  leve  tugteligen  og
retfærdeligen og gudeligen i denne verden; forventede det salige haab
og  den  store  Guds  og  vor  frelsers  Jesu  Kristi  herligheds
aabenbarelse.” Tit.  2: 11-13. Vi ser her, at det hører med til Guds
saliggjørende naade at oplære os til at forvente dette salige haab.
”Thi hvo er vort haab eller vor glæde eller vor æres krone? Mon ikke
ogsaa I for vort vor herre Jesus Kristus i hans tilkommelse? I er jo
vor  ære og glæde.”  1 Thess.  2:  19,  20.  I  Jesu Kristi  tilkommelse
forventede Paulus at naa maalet for sit haab og at erholde den evige
glæde og æres krone, naar baade han selv og de, som har annammet
hans ord,  skulde se Guds søn,  som kommer i  skyen  med kraft  og
herlighed.
Bibelen lærer ikke, at Jesus kommer hver gang, et menneske dør. Thi
”ligesom  det  er  mennesket  beskikket  engang  at  dø,  men  derefter
dommen; saaledes er og Kristus én gang ofret for at borttage manges
synder;  anden gang skal han uden synd ses af dem, som forventer
ham til saliggjørelse.” Heb. 9: 27,28. Det næste, menneske vil faa at
vide efter døden, er dommen, og denne dom foregaar, naar Jesus ikke
mere er et syndoffer, altsaa naar naadens tid er omme, naar Kristus
kommer anden gang. Det er ikke den tyvende eller tusende gang han
kommer, men anden gang. De, som da i sandhed forventer Guds søn,
skal erfare, at han kommer som deres saliggjører.
Dette haab er grundet paa Kristi opstandelse; han vil oprejse sit folk
fra  graven,  ligesom han selv blev oprejst  af  Faderen fra  de døde:
”Denne Jesus oprejste Gud; hvortil vi alle er vidner.” Ap. gj. 2: 32.
Derfor kunde Petrus sige: ”Lovet være Gud og vor herre Jesu Kristi
fader,  som  efter  sin  store  barmhjertighed  har  igjenfødt  os  til  et
levende haab ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde.” 1 Pet. 1: 3.
Naar  da  troen  paa  Guds  søn  har  udstaaet  sin  prøve,  skal  den
”befindes til lov og pris og ære i Jesu Kristi aabenbarelse.” 7de vers.
Dette er det ene, salige haab, som Gud vil, at vi skal sætte al vor tillid
til: ”Derfor omgjord eders sinds lænder, vær ædru og sæt eders haab
aldeles til den naade, bliver tildel i Jesu Kristi aabenbarelse.” 13de
vers.
Dette  haab  indbefatter  legemets  forløsning:  ”Thi  vi  ved,  at  al
skabningen til  sammen sukker  og er tilsammen i  smerte indtil  nu.
Dog ikke det alen, men ogsaa de, som har andens førstegrøde, ogsaa
vi selv sukke i os selv forventende en sønlig udkaarelse, vort legemes
forløsning. Thi vi er frelst i haabet.” Rom. 8 22-25.
At Paulus ventede at naa maalet for dette haab i de dødes opstandelse
ses af Fil. 3: 10, 11. ”At jeg kan kjende ham og hans opstandelses
kraft og hans lidelsers samfund, saa jeg bliver dannet til at ligne ham
i hans død; og jeg dog kunde naa til de dødes opstandelse.”
Den  samme  apostel  viser  bestemt  og  tydeligt,  hvornaar  vi  skal
aabenbares  med  Kristus  i  herlighed:  ”Naar  Kristus,  vor  liv
aabenbares, da skal ogsaa I aabenbares med ham i herlighed.” Kol.
3:4. Og han forsikrer, at vort liv indtil den tid ”er skjult med Kristus i
Gud.” 3dje vers.
Troen paa, at mennesket erholder salighed straks ved døden og da
farer hen at beskue Guds søn, forend han kommer igjen for at hente
sit folk, kan ikke lede nogen til at forvente Kristi andet komme, men
leder derimod bort derfra; thi dersom vi kan beskue Jesus og leve i
hans salige nærværelse, før han kommer anden gang, saa behøver vi
ikke at længes efter hans andet komme. Men at forvente Guds søn fra
himlene var og er et vigtigt element i sand kristendom og ører med til
kristelig omvendelse: ”Thi de forkynder selv om os, hvilken indgang
vi fandt hos eder og hvorledes I vendte eder til Gud fra afguderne, at
tjene den levende og sande Gud, og at forvente hans søn fra himlene,
hvilken  han  oprejste  fra  de  døde,  Jesus  som  os  frier  fra  den
tilkommende vrede.” 1 Thess. 1:9,10



Naar da Jesus kommer,  vil  Gud frikjende dem, som er helligede i
sandheden: ”Men han selv, den fredens Gud, hellige eder ganske og
aldeles! og gid eders ganske aand og sjæl og legeme maa bevares
ustraffeligen i vor herres Jesu Kristi tilkommelse! 1 Thess. 5:23.

De helliges evige hvile.
Der er ingen evig hvile for Guds folk,  ej heller bringer døden den
sande hvile; men i den herres Jesu aabenbarelse i himmelen med sin
magtes engle skal apostlene og alle Guds børn erholde ro eller evig,
salig  hvile  hos  Gud,  naar  Jesus  bringer  hevn  over  de  ugudelige:
”Efterdi det er retfærdigt for Gud at gjengjælde dem trængsel, som
trænger eder, men eder, som trænges,  ro med os i den herres Jesu
Kristi aabenbarelse af himmelen med sin magtes engle, med ildslue,
naar han bringer hevn 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  magtes
herlighed,  naar  han  kommer  paa  hin  dag  af  herliggjøreres  i  sine
hellige og beundres i dem, som tror.” 2 Thess. 1:6-10.
Hvornaar skal de troende lovprise og beundre sin kjære frelser?
”Naar han kommer paa hin dag.”
Dette er Guds sandhed, som henhører til frelsens plan og orden, og vi
ønsker ikke at forandre den, men glæder os ved og er taknemmelige
til Gud for den store naade, at vi maa forvente vor dyrebare forløser
og længes til den store dag.
Guds  folks  evige  fryd  og  glæde  begynder  ved  Kristi  herligheds
aabenbarelse: ”Men som I er delagtige i Kristi lidelser, saa glæd eder,
at I og ved hans herligheds aabenbarelse skal glæde og fryde eder.” 1
Pet. 4:13. Da først erholder de ærens uforvisnelige krans: ”Og naar
da overhyrden aabenbares skal I erholde ærens uforvisnelige krans.”
1 Pet. 5:4.
De gamle hellige, som døde i troen, opnaaede ikke forjættelserne: ”I
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
ilede til pinsel og tog ikke mod befrielse,  at  de maatte erholde en
herligere  opstandelse.”  Heb.  11:  35.  De  ventede  at  erholde  løn  i
opstandelse. Og det er den tid, da alle Guds folk skal fuldkommes:
”Og disse alle, endog de havde vidnesbyrd for sin tro, naaede ikke
forjættelsen; efterdi Gud havde udset noget bedre for os, at de ikke
skulde fuldkommes uden os.” 39de, 40de vers.
Udødelighedens kostelige gave erholdes ikke,  før den sidste basun
lyder:  ”Se,  jeg  siger  eder  en  hemmelighed:  vi  skal  vel  ikke  alle
hensove; men vi skal alle forandres,  i en hast, i et øjeblik, ved en
sidste  basun;  thi  basunen  skal  lyde,  og  de  døde  skal  opstaa
uforkrænkelige og vi skal forandres; thi det bør dette forkrænkelige at
iføres  uforkrænkelighed,  og  dette  dødelige  at  iføres  udødelighed.
Men  naar  dette  forkrænkelige  er  iført  uforkrænkelighed,  og  dette
dødelige er iført  udødelighed, da opfyldes det ord, som skrevet er:
Døden er opslugt formedelst sejr. Død! hvor er din braad? helvede!
hvor er din sejr?” 1 Kor. 15:51-55. De, som taler om, at døden bliver
opslugt  til  sejr,  før  Kristus  kommer,  taler  om  det,  som  de  ikke
forstaar;  thi  basunen  maa  først  lyde  og  de  døde  opstaa
uforkrænkelige, før dette ord kan opfyldes. Dere3fter hedder det, naar
der bliver nye himle og en ny jord: ”Og Gud skal aftørre hver taare af
deres øjne, og døden skal ikke være mere,  ej heller sorg,  ej heller
skrig, ej heller pine skal være mere; thi det første er veget bort.” Åb.
21:4. Da kan man sige, at døden er opslugt til sejr.
Den nærværende tilstand skal  snart forandres.  Verden forgaar  med
dens lyst. Jorden kommer i brand og opløses. Derfor formaner Herren
os  ikke  til  at  vente  paa  døden,  men paa Kristi  tilkommelses  dag:
”Efterdi da alt dette opløses, hvorledes bør det eder da være? I hellig
vandel og gudfrygtigheds øvelse bør I vente og stræbe til Guds dags
tilkommelse,  paa  hvilken  himlene  skal  antændes  og  opløses,  og
elementerne komme i brand og smeltes. Men vi forventer efter hans
forjættelse nye himlen og en ny jord, i hvilke retfærdighed bor.” 2
Pet. 3:11-13.

”Derfor besværger jeg dig for Gud og den herre Jesus Kristus, som
skal dømme levende og døde ved sin aabenbarelse og sit regimente:
Præk ordet.” 1 Tim. 4:1,2.
Hvornaar vil Gud dømme dem, som lever paa jorden, naar Kristus
kommer?  –  Ved  Kristi  herlige  aabenbarelse.  –  Hvornaar  vil  han
dømme  de  døde  –  de,  som er  døde  for  den  tid?  –  Kristus  ”skal
dømme levende og døde ved sin aabenbarelse og sit regimente.”
Hvornaar kommer Guds søn i sit rige og sidder paa sin herligheds
trone?
”Men naar menneskets  søn kommer i  sin herlighed og alle hellige
engle med ham, da skal han sidde paa sin herligheds trone.” Math.
25: 31. Hvor regjerer Kristus indtil den tid? – ” Den, som sejrer, han
vil jeg give at sidde med mig paa min trone, ligesom og jeg har sejret
og sidder hos min fader paa hans trone.” Åb. 3: 21.
Kristus sidder altsaa endnu med sin fader paa hans trone; men naar
han  kommer  som  kongens  konge  og  herrers  herre,  da  skal  han
dømme  levende  og  døde  ved  sin  aabenbarelse.  Derfor  er  det  en
fejltagelse, naar man lærer, at de døde nu er dømte, og allerede har
faaet sin løn eller sin straf. Men tiden nærmer sig, da Guds vredes
skaaler skal udgydes over jorden. Åb. 15. Da kommer de dødes tid, at
de skal dømmes, og da vil Gud give profeterne og alle sine hellige
løn og straffe de ugudelige. Saaledes vidner skriften.

Dommens og lønnens tid.
”Og hedningene vrededes, og din vrede er kommen, og de dødes tid,
at de skal dømmes, og at du skal give dine tjenere profetere løn og de
hellige  og  dem,  som  frygter  dit  navn,  de  smaa  og  de  store,  og
fordærve dem, som fordærver jorden.” Åb. 11:18.
Dette  viser  klarlig,  at  de  døde  endnu  ikke  er  dømte,  og  at  Guds
profeter  og  hellige  endnu  ikke  har  faaet  løn.  Altsaa  er  det  en
skriftstridende tro og lære, som siger, at de døde er dømte, og at guds
folk straks efter døden erholder sin løn.
Dette fremgaar videre af Åb. 22:12: ”Og se, jeg kommer snart, og
min  løn er  med mig  til  at  betale  hver,  som hans  gjerning  monne
være.”  Dersom  en  fabriksejer  siger  til  sine  folk  paa  fabrikken:
”Fredag aften vil jeg komme igjen og tage lønnen med mig, saa kan
jeg betale  enhvers  arbejde,  som han har udrettet,  saa  kunde ingen
falde paa sig selv at gaa til hans hus før den tid og forlange betaling
af ham. Bibelen vider paa det klareste, at de døde skal dømmes, de
retfærdige belønnes og de ugudelige straffes paa dommens dag, naar
Jesus kommer anden gang med lønnen for at betale enhver, som hans
gjerning monne være. Derfor er det uskriftmæssig af en lignelse at
uddrage en lære, som strider aldeles imod denne store sandhed.
Paulus viser hen til Kristi aabenbarelse som den tid, da han ventede
at  erholde  retfærdigheds  krone:  ”Jeg  har  stridt  den  gode  strid,
fuldkommet  løbet,  bevaret  troen.  I  øvrigt  er  retfærdigheds  krone
henlagt  til  mig,  hvilken Herren,  den retfærdige  dommer,  skal  give
mig paa hin dag; dog ikke alene mig, men ogsaa alle dem, som har
elsket hans herlige aabenbarelse.” 2 Tim. 4: 7, 8.
Jakob viser  hen til  Herrens tilkommelse  som den tid,  da brødrene
maa  forvente  forløsning:  ”Derfor  vær  taalmodige,  brødre!  indtil
Herrens tilkommelse.  Se! Bonden forventer jordens dyrebare frugt,
han bier taalmodig efter den, indtil den faar tidlig regn og sildig regn.
Vær og I taalmodige, styrk eders hjerter; thi Herrens tilkommelse er
nær.” Jak. 5: 7,8.
Johannes viser hen til den samme tid: ”Og nu, mine børn! blif i ham,
at naar han aabenbares, vi da kan have frimodighed og ikke skal blive
beskjæmmede af ham i hans tilkommelse.” 1 Joh. 2:28. ”I elskelige!
nu er vi  Guds børn, og 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.
Hvornaar ventede Johannes at blive lig Guds søn og se ham, som han
er?
”Naar han aabenbares.”



Saa vil da ogsaa vi med taalmodighed se hen til Kristi aabenbarelses
dag som den salige stund, da Guds søn kommer med herlighedens
kroner, og vi skal se ham, som han er.
Vi  har  nu  fremhævet  apostlenes  saavel  som  evangelisternes
vidnesbyrd  i  dette stykke,  og deres tale er ikke ja og nej,  men vi
finder  den skjønneste  harmoni  i  alle disse tekster.  Vi overlader  til
vore gunstige læsere videre at undersøge og overveje denne sag; og
vi har det haab til Gud, at enhver oprigtig sjæl engang vil erkjende
den store sandhed, at Gud endnu ikke har dømt levende og døde eller
givet dem løn eller straf; men tiden er nær, da Kristus kommer anden
gang, og da kommer de dødes tid, ad de skal dømmes, og Gud vil
give sine tjenere profeterne løn og alle, som frygter hans navn, og
fordærve dem, som fordærver jorden. Åb. 11: 18.

Faderen og Sønnen
Gud er en person og har skikkelse.
Dette læres tydelig i Guds ord. 2 Mos. 33:17-23. ”Du kan ikke se mit
ansigt; thi mennesket kan ikke se mig og leve . . . Jeg vil dække med
min haand over dig, indtil jeg er gaaet forbi. Og naar jeg borttager
min haand, da skal du se mig bagfra.” Her taler Herren klarlig om sit
ansigt og sin haand. ”Og Herren gav mig to stentavler, skrevne med
Guds finger.” 3 Mos. 9: 10.
Dette  maa  forstaaes  bogstaveligt.  Moses  var  en  virkelig  mand,
taverne var virkelige tavler, og de ti bud skrevne var virkelig bud,
derfor,  naar der tales om Guds finger,  da betegner  det virkelig,  at
Gud  har  en  finger.  Det  samme  udtryk  er  brugt  paa  mange  andre
steder. ”Og over tronens skikkelse var der atter en skikkelse som et
menneske at se til der oven over. . . Fra hans lænder at se til og opad;
og fra hans lænder at se til og ned ad saa jeg som udseendet af ild
med en glans der trindt omkring. . . . Dette var udseendet af Herrens
herligheds skikkelse. ” Ez 1: 26-28 ”Jeg blev ved at se, indtil stole
blev satte frem, og den gamle af dage satte sig; hans klæder var hvide
som sne og haaret paa hans hoved som ren uld, hans stol var ildsluer,
hjulene derpaa brændende ild.” Dan. 7: 9. At dette var Faderen ses af
det 13de vers.
Hvor skjønt og ophøjet den evige Fader og almægtige Skaber her er
beskreven,  medens  retten  bliver  sat  og bøgerne  opladne.  Og hvor
tydelig hans ophøjede person og herlige skikkelse er omtalt.
Herimod indvendes, at Gud er en aand og kan derfor ikke have nogen
skikkelse.  –  Dette  er  en  fejl  slutning.  Englene  er  kaldte  ”tjende
aander.” Heb. 1: 14. Men englene har skikkelse, mund og fødder, og
lige  saa  virkelige  legemer  som vi.  1.  Mos  18:  1-8.  De  er  af  en
ypperligere natur end menneskene og kaldes ”himmelske legemer.”
1. Kor. 15: 40.

Faderen er den eneste sande Gud.
Gud Fader er i skriften kaldt den eneste stande Gud, og Jesus er hans
søn, som han udsendte til verden. ”Dette det er det evige liv, at de
kjender  dig,  den  eeneste  sande  Gud,,  og  den,  du  udsendte,  Jesus
Kristus.” Joh. 17: 3. Kristus er ligesaa særskilt og virkelig en person
som  Faderen.  ”Han  er  hans  herligheds  glans  og  hans  væsens
[engelske bibel: persons] udtrykte billede.” Heb. 1:3.
Her ses, baade at Faderen er en person, og at Jesus, som ogsaa er er
en person, er Faderens udtrykte billede. Og han er en midler imellem
Gud og os. ”Thi der er én Gud [Faderen] og én midler imellem Gud
og menneskene, det menneske Kristus Jesus.” 1 Tim. 2: 5. Jesus staar
imellem Gud og menneskene, derfor maa han være en særskilt person
fra Faderen.
Jesus er Gud, fordi han er født af Gud, og menneske, fordi han ”blev
kjød og boede iblandt os.” Joh. 1:14. Han forener i sig baade guddom
og manddom. Han er Guds enbaarne søn, vor herre og frelser. ”Thi
omendskjønt der og er saakaldte guder enten i himmelen eller paa
jorden; … saa har vi dog kun een Gud, Faderen af hvem alle ting er,

og vi i ham, og een herre, Jesus Kristus, ved hvem alle ting er, og vi
ved ham!” 1 Kor 8:6.

Kristus er født af Faderen.
Kristus er født af Faderen, faar nogen ting blev skabt. ”Herren ejede
mig som sin vejs begyndelse. . . . Fra evighed er jeg indsat, fra det
første af, før jorden var. Da afgrundene endnu ikke var, er jeg født. . .
. Før bjergene blev nedsænkede, før højene blev til, er jeg født. . . Der
han beredt himlene, da var jeg der. .  . Da var jeg hos ham, som den,
der opfostrer, og var hans store lyst dag for dag, og jeg legede for
hans ansigt  alle tider;  .  .  .  og min lyst  var  hos menneskets  børn.”
Ordsp. 8: 22-31. Faderen er ikke født af nogen; men Jesus er født af
Faderen.  Faderen  døde  ikke  for  menneskene,  thi  han  har  aldrig
paataget sig menneskelig natur og kan ikke dø; men han gav sin søn i
døden for os. Joh. 3: 15. Medens Jesus var paa jorden, var Faderen i
himmelen. Og Faderen vidnede fra himmelen ved Jesu daab: ”Du er
min søn, den elskelige, i dig har jeg velbehag.” Luk. 3: 22: Og atter
paa forklarelsens bjerg: ”Denne er min søn, den elskelige, hør ham!”
Luk. 9: 25. Herren lod sin røst høre fra det høje, medens Sønnen var
paa jorden. Og Sønnen paa jorden opløftede sin røst til Faderen. Han
bad og sagde: ”Min fader! Er det muligt, da gaa denne kalk fra mig!
Dog ikke  som  jeg vil¸  men som  du vil.”  Math.  26: 39.  Her  er to
personer  omtalte.  Ligesaa  hos  Joh.  17:  1  og  mange  andre  steder.
”Sisse ting talte Jesus og opløftede sine øjne til himmelen og sagde:
Fader!  timen  er  kommen;  herliggjør  din  søn,  at  og  din  søn  kan
herliggjøre dig.”
Ved Jesus er alle ting blevne til. ”J begyndelsen var Ordet, og Ordet
var hos Gud, og Ordet var gud. . .  ”Alle ting ved det blevne til.” Joh.
1: 1,2. Jesus var Gud, fordi han var født af Gud. Og naar vi lærer, at
han var i begyndelsen hos Gud, da forstaar vi, at det er Faderens og
Sønnens  raad  ved  menneskets  skabelse,  naar  det  hedder:  ”Lad  os
gjøre et menneske i vort billede efter vor lignelse.” 1 Mos. 1:26.
Faderen er den selvesksisterende og uafhængige oprindelse og aarsag
til alle skabte ting. Hans magt og herlighed er ikke given ham eller
kunde gives ham af nogen. Men Faderen har givet Sønnen alt det,
som Sønnen har. Og det er Faderens vilje, at alle skal ære Sønnen,
ligesom  de  ærer  Faderen:  Jesus  vidner  atter  og  atter,  at  han  er
afhængig af Faderen. ”Jeg gjør intet af mig selv, men som min fader
har lært mig, saaledes taler jeg.” Joh. 8: 28. ”Mig er given al magt i
himmelen og paa jorden.” Matth 28: 18. Alt, hvad Jesus har, er givet
ham, men alt det, som Faderen er og har, har han af sig selv. ”Det
ord, som J hører, er ikke mit, men Faderens, som mig har udsendt . . .
. Jeg gaar til Faderen; thi min fader er større end jeg.” Joh. 14: 24, 28.

Faderen og Sønnen er eet.
Hvorledes kan da Faderen og Sønnen være eet? – ”Jeg beder ikke
alene for disse, men ogsaa for dem, som formedelst deres ord skal tro
paa mig, paa det de maa alle være eet, ligesom du, fader! i mig, og
jeg i dig, at de og skal være eet i os. . . . Og jeg har givet dem den
herlighed, som du har givet mig; paa det de skal være eet, ligesom vi
er eet: Jeg er dem og du i mig, paa det de skal være fuldkomne til
eet.” Joh. 17: 21, 23. Dette er tydeligt  og afgjørende.  Faderens og
Sønnens enhed er den samme som den enhed, der eksisterer imellem
Guds børn, naar de bliver fuldkomne til eet. Faderen og Sønnen er
fuldkommen enlige i alt sit raad og værk. Der er ikke den fjerneste
skygge af strid eller forskjel i deres planer eller karakter. Sønnen vil
alt, hvad Faderen vil. Om han end beder i dødsangest, saa lægger han
til: dog ske ikke min vilje, men din.” ”Da han fandtes i skikkelse som
et menneske, fornedrede han sig selv, saa han blev lydig indtil døden,
ja  korsets  død.  Derfor  har  og  Gud  [Faderen]  højt  ophøjet  ham
[Sønnen], og skjenket ham et navn, som er over alt navn; saa at i det
navn Jesus skal hvert knæ bøje sig, deres i himmelen og paa jorden
og under jorden, og hver tunge skal bekjende, at Jesus Kristus er en
herre til Gud Faders ære.” Fil. 2: 8-11. Gud har højt ophøjet Sønnen



og skjenket ham det ypperligste navn. Derfor skal vi bøje vore knæ
for ham og ære ham over alt.
”Thi til hvilken engel sagde han [Faderen] nogen tid: du er min søn,
jeg fødte dig i dag? Og atter: jeg skal være ham en fader, og han skal
være  mig  en  søn  Men  atter,  naar  han  indfører  den  førstefødte  i
jorderige  [Jesus  var  Faderens  førstefødte,  før  han  kom  ned  til
jorderige], siger han: og alle Guds engle skal tilbede ham. . . . Men til
Sønnen : Din trone, o Gud, [Jesus]! staar i al evighed; retvisheds spir
er dig riges spir. Du elskede retfærdighed og hadede uret; derfor har
Gud! din Gud [Faderen], salvet dig med glædens olje fremfører dine
medbrødre.” Heb. 5: 1-9.
Og Ordet blev kjød og boede iblandt os, - og vi saa hans herlighed,
en  herlighed,  som den  eenbaarnes  af  Faderen,  -  fuld  af  naade og
sandhed.” Joh. 1: 14. Hvilket fattigt ord, at Sønnen blev menneske og
døde  for  os.  Det  kan  vi  ikke  forstaa,  men  det  er  evangeliets
hemmelighed,  som er  givet,  for  os  at  tro,  at  vi  derved  kan  blive
salige.  Faderen  kunde  ikke  dø,  men  hans  evige  ubegrænsede
kjærlighed og uudgrundelige visdom blev aabenbaret for os, idet han
gav sin enbaarne søn.  ”Thi saa har Gud elsket  verden,  at  han har
givet sin søn, den enbaarne, paa det at hver den, som tror paa ham,
ikke skal fortabes, men have et evigt liv.” Joh. 3: 16. Herren hjælpe
os at tro paa hans navn og annamme hans vidnesbyrd og forsoning.

Helligaanden.
Vi har nu set,  at  Faderen og Sønnen er to personer:  Faderen,  den
eneste sande Gud, og Sønnen, vor herre og frelser, og at de er et i al
sit værk og væsen. Deres trone er  i himmelen, en virkelig plads eller
klode,  saavel som denne jord. Men Helligaanden er den talsmand,
som virker i menneskene paa jorden, og ved hvilken Jesus kan være
midt iblandt os; og tillige den kraft, som virker i alle ting alle vegne
og  opholder  den  uendelige  vrimmel  af  skabte  ting.  ”Guds  aand
svævede oven over vandene.” 1 Mos. 1: 2. ”Udsender du din aand,
skabes de [allehaande levende dyr], og du fornyer jordens skikkelse.
Sal.  104:  30.  ”Men  naar  den  talsmand  kommer,  hvilken  jeg  skal
sende  eder  fra  Faderen,  -  den  sandhedens  aand,  som  udgaar  fra
Faderen, - han skal vidne om mig.” Joh. 15: 26.
Efter  at  vi  saaledes  i  korthed  har  betragtet  skriftens  lære  om
guddommen, er vi bedre i stand til videre at undersøge menneskets
dannelse og natur.

Menneskets dannelse og natur.
Hvorledes mennesket blev dannet er allertydeligst fremstillet i 1 Mos.
2:7. ”Og Gud Herren dannede mennesket af støv, af jorden, og blæste
livets  aande i  hans næse; og mennesket  blev til  en levende  sjæl.”
Herren skabte ikke et dobbelt menneske, men mennesket – eet enkelt
menneske – af støv. Mennesket blev til en levende sjæl. Det var ikke
en del af ham eller en aande inden i ham, der blev til en levende sjæl;
men det hele menneske blev til en levende sjæl.

Mennesket blev skabt i Guds billede.
”Og  Gud  skabte  mennesket  i  sit  billede,  han  skabte  det  i  Guds
billede; mand og kvinde skabte han dem.” 1 Mos. 1:27.
Teologerne har forklaret,  at dette billede bestod deri, at Mennesket
havde  kundskab  i  sin  forstand  om  alt  det,  som  behøvedes  til  at
lyksaligt  liv,  og  havde  lyst  og  attraa  i  sin  vilje  til  det  gode.  At
mennesket  besat disse egenskaber  er sandt;  men at  billedet bestod
alene deri, kan vi ikke indrømme, thi Guds ord lærer anderledes.
Adam  avlede  en  søn  i  sin  lignelse  efter  sit  billede.  ”Denne  er
menneskets  slægters  bog  :  paa  den  dag,  Gud  skabte  mennesket,
gjorde han det i Guds lignelse. . . . Adam . . . avlede en sin i sin
lignelse, efter sit billede, og kalde hans navn Seth. 1 Mos. 5: 1, 3. At
Adam avlede sin søn i sin lignelse betegner klarlig, at denne søn var
lig  Adam  i  form  og  skikkelse  saavel  som i  sind  og  aandsevner.
Derfor maa ogsaa mennesket, skabt i Guds lignelse, være ligt Gud i

form saavel  som i  sind  til  en  vis  grad,  omendskjønt  det  er  langt
ringere i ypperlighed, kraft og visdom.

Hele mennesket er dødeligt.
Ifølge den moderne teologi har mennesket en sjæl inden i sig, som
lever, tænker, ser og hører, efter at mennesket dør – en udødelig sjæl.
–  Dette  er  aldeles  uden for  Guds ord.  At  mennesket  har  en  sjæl,
medens det lever, er sandt; men at denne sjæl kan leve uafhængig af
legemet, strider aldeles imod skriftens lære.
Du spør: tror du da ikke,  at der er liv efter døden? – Jo, visselig!
Jesus er opstandelsen og livet. De døde skal høre Guds søns røst og
atter leve. Men dette er ikke det spørsmaal, som ligger os imellem.
Spørgsmaalet er : om der er liv efter døden uden opstandelsen? Om
mennesket  eller  nogen  del  af  det  er  saaledes  dannet,  af  det  er
udødeligt – kan aldrig dø?
Vi, vil her vise, at hele mennesket er dødeligt, og dernæst, at enhver
del af mennesket ophører at virker i døden.
Og Gud Herren tog mennesket og satte det i edens have at dyrke den
og bevare den.” 1 Mos. 2: 15 Var det den indvortes sjæl, som Gud
satte i  haven? Nej! Var det livets  aande? – Nej! Det var  det hele
levende menneske.
”Og Gud Herren bød mennesket og sagde : du maa frit æde af alle
træer i haven. 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: 16, 17.
Var det nogen særskilt  del af mennesket,  som Gud her talte til? –
Nej! Han talte til hele mennesket det levende menneske.
Den straf, som Gud fastsatte for overtrædelsen af budet, var døden.
Hvad er døden? – Det modsatte af livet : udslukkelse af livet. Hvad
var  det,  som  skulle  dø?  Legemet  alene?  –  Nej!  Det  var  hele
mennesket. ”Skal du død døden,” er bibelens bogstavelige ord. ”Du,”
staar i stedet for mennesket.  Det er derfor det samme som om der
stod : mennesket skal dø døden. Ikke hans haand eller hoved eller
legeme eller sjæl eller aand alene. Men mennesket som et helt med
alt hvad dertil hører.
Teologer fortæller os, at det ikke maa forstaaes bogstavelig [thi det
stemmer ikke overens med deres teori], men det var en tvefold død.
Mennesket døde i synd og overtrædelser, legemet gik til støvet igjen,
og sjælen maatte lide evig pine, dersom mennesket vedblev i synden.
Det  er  med  andre  ord:  det  egentlige  og  virkelig  menneske,  den
udødelige sjæl, kan aldrig dø.
Dette  er  ikke  noget  andet  end menneskepaafund;  thi  bibelen  taler
ingensteds  om en  trefold  død  eller  en  død,  som aldrig  dør.  Men
oprindelsen til denne teori er let at finde. 1 Mos. 3: 4. ”I skal ikke dø
døden.”

Dø døden.
Forstod Gud dette udtryk ret? – Ja!
Lad os da se, hvorledes Gud forstod det.
Herren gav et bud til mennesket: Du skal ikke æde af kundskabens
træ. Han fastsatte en straf for overtrædelsen af dette bud: du skal dø
døden.
Mennesket aad af træets frugt og overtraadte Guds bud. Viste Gud
da, at han var retfærdig og sanddru? Vilde han straffe mennesket just
saaledes, som han forud havde sagt? – Ja visselig!
Lad os da se, hvorledes Gud straffede mennesket. Dette vil for evigt
afgjøre  hele  spørsmaalet.  Hvorledes  Gud selv  forstod  de  ord,  ”dø
døden,” er tydelig beskreven og forklaret i 1 Mos. 3: 17-19. Efterdi
du lod din hustrus røst og aad af det træ, om hvilket jeg bød dig og
sagde: du skal ikke æde deraf, da være jorden forbandet for din skyld,
med kummer skal du æde deraf alle dit livs dage. Og den skal bære
dig torn og tidsel, og du skal æde urter paa marken. I dit ansigts sved
skal  du æde brødet,  indtil  du bliver  til  jord igjen;  thi  deraf  er  du
tagen; thi du er støv og du skal blive til støv igjen.” Dette ord er mere



værdt end al verdens visdom og menneskekløgt; thi ingen ved mere
om denne sag, end skriften har sagt.
Vi  ser  hver,  han  straffen  (døden)  var  :  Kummer  og  sorg  befaldt
Adam, svaghed betog han (thi sved er et tegn paa svaghed,) og sorg
og svaghed plagede ham indtil han blev til støv igjen.  Og dette er
enden paa den straf, som her er omtalt.
Dersom nu ikke Jesus var kommen, saa vilde døden have været det
sidste af mennesket. Men med forbandelsen kom ogsaa forjættelsen.
Kvindens sæd skal  sønderknuse slangens hoved.  ”Thi ligesom alle
bør i Adam, saa skal og alle levendegjøres i Kristus.” 1 Kor. 15:22.
Dette  stemmer  godt  overens  med  det  udtryk,  som  er  brugt  i
grundsproget: ”døende skal du dø.” Dødelighed betog Adam den selv
samme dag, han syndede, og vedblev at herske over ham, indtil han
sank i gravens kolde skjød.

Adam skulde ikke leve evindelig.
Guds  langmodighed  gjorde,  at  Adam ikke  døde  den  samme  dag,
omendskjønt  han  var  skyldig  dertil,  ligesom  Gud  ogsaa  nu  lader
syndere leve, for at de skan faa anledning til omvendelse, omenskjønt
de er skyldige til at dø. 1 Mos. 3: 22-24. ”Paa det han [Adam] ikke
skal udstrække sin haand og tage ogsaa af livets træ og æde og leve
evindeligen;  da  forviste  Gud  Herren  ham  af  Edens  have.”  Gud
bestemte, at mennesket ikke skulde leve evindelig, efter at de havde
syndet. Derfor drev han Adam bort fra livets træ. Men mange tror, at
sjælen, det egentlige menneske, skal leve evindeligen. Lad Gud være
sanddru.  Uden adgang til  livets  træ kan intet  menneske leve evig.
Derfor har Gud ogsaa lovet til den, som sejrer: ”han vil jeg give at
æde af livets træ, som er midt i Guds paradis.” Åb. 2:7. Men Guds
paradis er nu i himmelen, og livets træ er i det nye Jerusalem. Åb. 22:
2.
Gud skabte et menneske, hvid navn var Adam, og mennesket blev til
en levende sjæl. Derfor var Adam en levende sjæle. Denne levende
sjæl døde, da denne var ni hundrede og tretti aar gammel. 1 Mos. 5:
5.  Og  ligesom  var  første  fader  var  dødelig,  saaledes  er  ogsaa  vi
dødelige. der siges ikke, at hans legeme døde; men Adam døde; det
hele menneske; denne levende sjæl.  "Saaledes er der ogsaa skrevet:
det første menneske, Adam, er blevet til en levende sjæl, den sidste
Adam til en levendegiørende aand. Det første menneske er af jord,
jordisk; det andet menneske er Herren af himmelen. Saadan som den
jordiske  var,  saadanne er  og de jordiske." 1  Kor.  15 :  45-48.  Det
græske  ord,  som her  er  brugt,  koikos,  betyder  :  Jordisk,  dødelig,
forkrænkelig.  Altsaa er  mennesket  dødeligt.  Men dersom det  hele
menneske er dødeligt, saa er ogsaa enhver del af mennesket dødeligt
og maa ophøre at leve og virke i døden indtil opstandelsen.

Sjælen
Ordet sjæl er oversat i det gamle testamente fra nephesh, hvilket 
forekommer 745 gange. Det er oversat Sjæl paa de fleste steder. 
Omtrent 60 gange er det oversat til liv: 1 Mos. 19 : 17 : "Og det 
skete, de havde ført dem [Lot og hans familie] udenfor, da sagde den 
ene: frels dit liv, se ikke bag dig, og stands ikke paa hele sletten." 2 
Mos. 4: 19: "Og Herren sagde til Moses i Midian: gak, vend tilbage 
til Ægypten, thi alle de mænd er døde, som søgte efter dit liv." Kap. 
21 : 23: "Men dersom der sker ulykke, da skal du give liv for liv." 
30de vers. "Men dersom der  bliver ham en bod paalagt, da skal han 
give løsepenge for sit liv, efter alt det, som er paalægges ham."

Nephesh er oversat person 23 gange : f. eks. Josva 20: 3: "At en 
manddraber, som af vaade uforsætlig slaar en person ihiel, kan fly 
derhen. "At hver den, som slog en person af vaade, maatte fly 
derhen." 9de vers.

Det er oversat lig 10 gange: f. eks. 3. Mos. 21 : 1: "En præst skal ikke
gjøre sig uren ved et lig iblant sit folk."  11te vers: "Og han skal ikke 
komme til noget lig." Her staar altsaa efter grundsproget, at præsten 
ikke skal komme til nogen sjæl, som er lig."

Det er oversat vilje 5 gange: f. eks. Sal. 41: 3: "Du skal ikke give ham
i hans fienders vilje;" sind 2 gange: f. eks. 2 Kong. 9: 15: "Dersom 
det er efter eders sind, da skal ingen undkomme;" hjerte 3 gange: f. 
eks. Ordsp. 23: 7: "thi ligesom han tænker i sit hjerte, saa er han; han 
siger til dig: æd og drik, men hans hjerte er ikke med dig."
Det er ogsaa oversat folket: 1 Mos. 14: 21: "Og kongen af Sodoma 
sagde til Abram: giv mig folket, og tag godset til dig;" begjerlighed:  
Ordsp. 23:2: "Og sæt en kniv paa din strube, om du har 
begjerlighed;" lyst: 2 Mos. 15: 9: "Fienden sagde: jeg vil forfølge, 
gribe, dele rovet;  min sjæl skal stille sin lyst paa dem;" og paa flere 
andre maader. (Skriftstederne i dette skrift er citerede fra 
vaisenhusets oversættelse, udgivet af det britiske bibelselskab.)
I det nye Testamente kommer ordet sjæl fra psyche og findes 150 
gange.
Det er oversat sjæl 63 gange : liv 39 gange: f eks. Matt. 6: 25: 
"Derfor siger jeg eder: bekymre eder ikke for eders liv, hvad I skal 
æde, og hvad I skal iføres. Er ikke livet mere end maden, og legemet 
mere end klæderne?" Her tales om liv og legeme, hvilket altsaa er det
samme som sjæl og legeme. Mark. 6: 35: "Thi hvo, som vil frelse sit 
liv, skal miste det; men hvo, som mister sit liv for min og evangeliets 
skyld, han skal frelse det." Ap. gj. 15: 26 : "Barnabas og Paulus er 
mennesker, der har vovet sit liv for vor herre Jesu Kristi navn" Kap. 
20 : 24: "Men jeg agter intet, holder og ikke selv mit liv dyrebart paa 
det jeg kan fuldkomme mit løb med glæde." Rom 11: 3: "Jeg er alene
overbleven, og de efterstræber mit liv." Kap. 16: 4: "Hvilke for mit 
liv har vovet deres eget." 1 Joh. 3: 16: "Derfor har vi kjent 
kærligheden, at han har sat sit liv til for os. Ogsaa vi er skyldige at 
sætte livet til for brødrene."
Det er oversat hjerte 2 gange; Ef. 6: 6: "Men som Kristi gjenere, saa I
gjør Guds vilje af hjertet." Kol. 3: 23 : "Og alt, hvad I foretager eder, 
det gjør af hjertet, som for Herren, og ikke for menneskene." 
Menneske en gang : Rom. 13: 1: "Hvert menneske være de foresatte 
øvrigheder underdanig."
Ordet sjæl eller de ord, fra hvilke de er oversat, forekommer saaledes 
850 gange i den hellige skrift; men ikke een gang med tillægsordet 
udødelig eller uforkrænkelig. Denne kjendsgerining er vor 
opmærksomhed værdig. Dersom sjælen besat en saadan egenskab 
som udødelighed, hvorfor negter da skriften 850 gange at nævne den 
med tillægsordet udødelig?
Mærk: Vi taler i denne afhandling om sjælen saaledes, som den er af 
naturen, ved fødslen, hos alle mennesker uden forskjel; thi vi tror, at 
den, som er født af Gud, har udødelighed, hvilket vi siden vil 
omhandle.
For at tale om sjælens egenskaber, enten den er udødelig eller ikke, er
det nødvendigt først at forstaa hvad sjælen er. Det var jo i højeste 
grad ufornuftigt at strides, om en ting er sort eller hvid, saa længe 
man ikke kjender noget til tingen selv. En forsikrer højt det er ikke 
sandt; den er sort. Men spør sidstnævnte: Hvad er det, som er sort? 
Han svarer: Det ved jeg ikke, kan ikke faa at vide og bryder mig 
heller ingen ting om men den er stort, sort, sort!
Jeg har spurgt mange om, hvad sjælen er. Som oftest lyder svaret: Jeg
ved det ikke. Jeg har hørt foredrag om sjælen, i hvilke taleren selv 
erklærede, at han ikke vidste, hvad sjælen var. Men den har een 
egenskab, siger man. Den er udødelig, udødelig, udødelig!
Førend vi tror noget om sjælens egenskaber, ønsker vi først at 
undersøge, hvad sjælen er. Dersom vi kan erholde oplysning herom 
af Guds ord, saa vil vi bedre være i stand til at tale om sjælens 
egenskaber.
Den almindelige mening om sjælen er fremhævet i Balles lærebog, 
kap. 2, § 6:
"Vor sjæl er det væsen i os, som tænker og beslutter. Den er en 
udødelig aand, begavet med forstand til at erkende, hvad der er ret 
eller uret, og med en fri vilje til at vælge imellem godt og ondt."
Denne kort sætning har gjort mere til at frembringe en vis teori i vore
landsmænds sind end alt det, som bibelen siger om sjælen: Dersom 
den stemmer overens med bibelens vidnesbyrd, saa er den ret; men 
hvid den ikke stemmer dermed, saa er den ikke ret.
Hvad vidner da bibelen, at ordet sjæl betyder? - Dette ses allerbedst 
af oversættelsen. Ordet er oversat i bibelen og betyder altsaa ifølge 
bibelen som ovenfor anført: Liv, person, menneske, folk, lig, vilje, 
sind, hjerte, bekjerlighed, lyst.
Lad os se, hvorledes dette passer paa lærebogens forklaring: Livet er 
en udødelig aand. Et menneske er en udødelig Ånd. Folk er en 
udødelig Ånd. Et lig er en udødelig Ånd. Vor vilje, vort sind eller 



vort hjerte er et væsen i os. Begjerlighed er et væsen i os, som er en 
udødelig aand. Mod og lyst er udødelige aander.
Alt dette passer ikke. Lærebogens forklaring stemmer altsaa ikke 
overens med bibelen. Ethvert fornuftigt menneske, som læser 
bibelen, maa indrømme, at ordet sjæl ikke alle steder i bibelen 
betegner et væsen i os, som er en udødelig Ånd. Om dette ord noget 
sted i skriften betegner et saadant væsen bliver et andet spørsmaal, 
som man vil faa svar paa, naar man læser denne afhandling til ende.
Vi vil nu anføre flere skriftsteder, som viser, at ordet sjæl betyder 
noget ganske andet end et væsen i os, som er en udødelig aand.

Sjæl betegner en person eller skabning.
Alle de sjæle, som kom med Jakob i Ægypten, som var udkomne af 
hans lænd, foruden Jakobs sønners hustruer, var alle seks og 
tredsinstyve sjæle. Og Josefs sønner, som fødtes ham i Ægypten, var 
to sjæle: alle sjæle af Jakobs hus, som kom i Ægypten, var 
halvfjerdsindstyve." 1 Mos. 46: 26, 27.
At disse sjæle var personer eller mennesker, kan enhver se af 
følgende tekst: "Dine fædre drog ned i Ægypten med 
halfjerdsindstyve personer; men nu har Herren din Gud sat dig som 
stjerner paa himmelen i mangfoldighed." 5 Mos. 10: 22.
"De, som nu gjerne annammede hans ord, blev døbte og der lagdes 
den samme dag til menigheden henved tre tusende sjæle." Ap. gj. 
2:41. "Og nu formaner jeg eder at være ved godt mod; thi ingen sjæl 
af eder skal omkomme, men alene skibet." Kap. 27: 22. "Men vi var i
skibet tilsammen med to hundrede og seks og halfjerdsindstyve 
sjæle." Ap. gj. 2:41. "Og nu formaner jeg eder at være ved godt mod; 
thi ingen sjæl af eder skal omkomme, men alene skibet." Kap. 27. 22.
"Men vi var i skibet tilsammen to hundrede og seks og 
halvfjerdsindstyve sjæle. " 37. vers. "Se, alle sjæle,  de er mine, 
saavel Faderens sjæl som Sønnens sjæl, de er mine; den sjæl, som 
forkynder, den skal dø." Ez. 18: 4. Ingen kan misforstaa, at sjælen 
paa disse steder betegner det hele menneske og altsaa har selvsamme 
betydning som ordet person. Det samme ses ogsaa af efterfølgende 
steder. Nogle af dem viser tillige, at sjælen kan dø.
"Da sagde david til Ab-Jathar, . . . . jeg har været aarsag til det, som 
skete imod alle din faders huses sjæle." 1 Sam. 22: 22. Hvad var det, 
som skete med disse sjæle? "Edomiteren Doeg vendte sig om, og han
anfaldt præsterne og ihielslog paa den dag fem og firesindstyve 
mænd, som bar linned livkjortel" 18 . vers. disse sjæle var 85 mænd, 
og de var præster. "Et menneske betynget med en sjæls blod flyr til 
graven, man holde ikke paa ham." Ordsp. 28: 17. Sjælen kan ikke her
betegne andet end et menneske. det samme ses af Jer. 52: 30: "I 
Nebukadnezars tre og tyvende aar bortførde NebusarAdan, den 
øverste for livvagten, af jøderne syv hundre og fem og fyrretyve 
sjæle; alle sjæle var tilsammen fire tusende og seks hundrede."
"Hvo har talt Jakobs støv og tallet paa den fjerde part af Israel? Min 
sjæl skal dø de oprigtiges død, og mit endeligt vorde som hans." 4 
Mos. 23: 10. "Og det skete, der solen gik op, da beskikkede Gud en 
lummer østenvind, og solen stak Jonas paa hovedet, saa han blev 
afmægtig; da bad han, at hans sjæl maatte dø, og sagde : det er bedre,
at jeg dør end lever." Jon. 4:8. "Og han [Elias] gik selv i ørken en 
dags rejse og kom og satte sig under et enebær-træ; og han bad, at 
hans sjæl maatte dø, og sagde: det er nok, tag nu min sjæl, Herre! thi 
jeg er ikke bedre end mine fædre." 1 Kong. 19: 4. (Amerikansk 
overs.) Her er tre af profeterne, som troede og talede om, at sjælen 
kunde dø. Jog vidner det samme: "Og de vanhellige af hjerte nærer 
vrede; de raaber ej til ham, naar han binder dem. Deres sjæl dør hen i 
ungdommen og deres liv som skjørlevneres." Job 36: 13, 14.
Ordet sjæl betegner ogsaa andre skabninger foruden mennesker. Alle 
dyr paa jorden saavel som fuglene i luften og fiskene i havet er kalde 
levende sjæle. "Jeg, se, jeg opretter min pagt med eder og med eders 
afkom efter eder og med hver levende sjæl, som er hos eder, af fugle, 
af kvæg og af alle vilde dyr paa jorden hos eder, af alle dem, som gik 
ud af arken, af alle dyr, som er paa jorden." 1 Mos. 9: 9, 10. "Og Gud
sagde  dette er et tegn paa den pagt, som jeg gjør imellem mig og 
imellem eder og imellem hver levende sjæl, som er hos eder, til evig 
tid." 12. vers. "Og jeg vil komme min pagt ihu, som er imellem mig 
og imellem eder og imellem alle levende sjæle af alt kjød, at vandene 
ikke meere skal blive til en flod af fordærve alt kjød." 15. vers. "Og 
den anden engel udgød sin skaal i havet, og det blev blod som af en 
myrdet; og hver levende sjæl i havet døde." Åb. 16: 3. Dette er nok til
at bevise for enhver, som vil tro skriftens vidnesbyrd, 1) at ordet sjæl 
betegner det selvsamme som en person eller skabning; 2) at dette er 

en betydning af ordet, som er brugt meget ofte i den hellige skrift; 3) 
at sjælen i denne forstand ikke er udødelig, men dødelig.
Vi er nu istand til at forstaa, hvad skriften mener med sjælene under 
alteret i Åb. 6: 9. De selvsamme sjæle er omtale i Åb. 20: 4, hvor der 
vises, at de opstaar af graven og erholder udødelig paa den yderste 
dag. Vi anfører de to tekster ved siden af hinanden.

"Og jeg saa troner, og de 
satte sig paa dem, og dom 
blev dem given; og jeg saa
deres sjæle, som var 
halshugne for Jesu 
vidnesbyrds og for Guds 
ords skyld." Åb. 20: 4

"Og der det oplod det 
femte segl, saa jeg under 
alteret deres sjæle, som 
var myrdede for Guds 
ords skyld og for det 
vidnesbyrds skyld, som 
de bar. Åb. 6: 9.

Enhver kan se, at de samme sjæle omtales paa begge steder. Hvor-
naar blev de levende? - "Og de blev levende og regjerede med 
Kristus de tusende aar." År. 20 : 4. Hvornaar bliver de andre døde le-
vende? - "Men de andre døde blev ikke levende igjen, indtil de tusen-
de aar fuldendtes." 5. vers. Hvad kaldtes dette, som sker ved Kristi 
andet komme, ved begyndelsen af de tusende aar? "Denne er den før-
ste opstandelse. Salig og hellig er den, som har del i den første op-
standelse; over disse har den anden død ikke magt, men de skal være 
Guds og Kristi præster og skal regjere med ham tusende aar." 5. og 6.
vers.
Bibelen forsikrer og altsaa, at det er i den første opstandelse, paa den 
yderste dag, at disse sjæle bliver levende og det, som staar i Åb. 6: 9-
11, maa ikke forstaaes saaledes, at det kommer i strid med Åb. 20. 
Den, som opfatter det saaledes, har visselig forstaaet det fejl.
Hvorledes kan man da forstaa den anførte tekst, saa at den bliver i 
harmoni med de andre vidnesbyrd i bibelen? - Lad os anføre den og 
betragte den i sin helhed. "Og der det oplod det femte segl, saa jeg 
under alteret deres sjæle som var myrdede for Guds ords skyld og for
det vidnesbyrd skyld, som de bar. Og de raabte med høj røst og 
sagde: Herre, du hellige og sanddru : hvor længe tøver du at dømme 
og hevne vort blod paa dem, som bor paa jorden? Og dem blev givne 
hver især lange hvide kjortler, og der blev sagt til dem, at de skulle 
hvile sig endnu en liden tid, indtil tallet af deres medtjenere og deres 
brødre blev fuldt, hvilke herefter skal ihielslaaes ligesom de." Åb. 6: 
9-11.
Disse sjæle betegner det samme som de personer, der var myrdede 
for Guds ords skyld. At ordet sjæl har denne betydning har vi 
allerede set. At det paa dette sted kan have anden betydning bevises 
af Åg. 20, hvor det selvsamme udtryk "deres sjæle" forekommer og 
betegner de samme mennesker, som var halshugne for Guds ords 
skyld - det er marthyrene. Enhver kan se, at de sjæle, som i den første
opstandelse opstaar af deres grave, betegner det hele menneske og 
ikke blot en del af mennesket. Derfor betegner ogsaa de sjæle, som 
beskrives i Åb. 6, det hele menneske.
Hvor var alteret? - Der staar ikke, at det var i himmelen. De seks segl
i Åb. 6 indeholder en profetisk beskrivelse af seks afsnit af historiske 
begivenheder paa jorden fra den tid, da den kristne kirkes renhed 
kunde lignes ved en hvid hest og dens fremgang ved et sejrstog, indtil
himmelen viger bort som en haandskrift, o Guds vredes store dag er 
kommen. I det fjerde vers staar der, at disse ting skete paa jorden. 
Ligeledes i det 8de vers. "Og han blev given magt over den fjerde del
af jorden at ihielslaa med sværd og med hunger og med pest og ved 
jordens vilde dyr." Under det sjette segl "skete et stort jordskælv; " 
"og himmelen stjerner faldt ned paa jorden." "Hvert bjerg og hver ø 
flyttedes fra deres steder. Og kongerne paa jorden. . . skjulte sig i 
huler og i bjergenes kløfter." De seks segl beskrivelser begivenheder 
paa jorden, derfor beskriver ogsaa det femte segl begivenheder paa 
jorden.
Men lad os et øjeblik forestille os det modsatte og se, hvad det vilde 
lede til. Ifølge den populære teori er disse sjæle tænkende væsener, 
udødelige aander, som er for Guds trone i himmelen i uendelig 
salighed. Ifølge samme teori synker de ugudeliges sjæle hver dag ned
i et brændende helvede; thi der er hver dag mange ugudelige, som 
dør. De gudfrygtige kan se de fordømtes elendighed og hører deres 
tale ifølge Luk. 16 : 19-31, der omhandler den, rige mand og Lazarus.
Dette anvender teologerne nemlig bogstaveligt straks efter døden.
Hvad gjør nu disse udødelige, salige sjæle i himmelen, medens deres 
forfølgere brænder hver dag lige for deres øjne i helvedes ild? - "Og 
de raabte med høj røst og sagde: Herre, du den hellig og sanddru! 
hvor længe tøver du at dømme og hevne vort blod paa dem som vor 
paa jorden?" Åb. 6: 10.
Hvorfor raaber de saaledes om hevn? Er det ikke hevn nok, at deres 
forfølgere er i en evig pines ild? Hvorfor siger de, at Gud tøver at 



hevne og dømme? dersom nogle af deres forfølgere endnu ikke var i 
pinen, saa vidste de jo, at de hvilketsomhelst øjeblik ved døden vilde 
komme i den. Betragt denne teori ret nøje. den fremstiller de salige 
sjæle for Guds trone i himmelen saa hevngjerrige, at de skynder paa 
Gud med at hevne deres blod og pine deres modstandere, 
omendskjønt Gud allerede pinder dem af al kraft eller vil pine dem 
straks efter døden!
Denne teori er ikke i harmoni med det øvrige Guds ord ejheller med 
retfærdighed og kjærlighed; derfor er den fejl.
Denne tekst riser meget mere, at dommen slet ikke er kommen paa 
den her omtalte tid, ad hverken de gudfrygtige har faaet sin løn efter 
de ugudelige sin straf. Vi har allerede bevist med mange vidnesbyrd 
af Guds ord, at Gud først vil belønne og straffe paa den yderste dag 
ved Kristi andet komme. Dette staar derfor fast ; og ingen lignelse 
eller billedlig fremstilling kan rettelig forklares i modsætning dertil. 
Det er først under den syvende basun, at dommens tid kommer: "Og 
din vrede er kommen og de dødes tid, at de skal dømmes, og at du 
skal give dine tjenere profetere løn og de hellige og dem, som frygter 
dit navn de smaa og de store, og fordærve dem, som fordærver 
jorden." Åb. 11: 18. Da faar profeterne og martyrerne løn. Jesus 
kommer med lønnen ved sin herlige aabenbarelse: " og se, jeg 
kommer snart, og min løn er med mig til at betale hver, som hans 
gjerning monne være." Åb. 22: 12.
Men hvad kan det betyde, at de raabte med høj røst? Dette er talt 
billedligt. disse mennesker var myrdede og deres blod udgydt. Det er 
pavedømmets forfærdelige forfølgelser, som her beskrives. Et alter 
var et sted, hvor mand udøste offerdyrets blod. Martyrerne blev 
ofrede paa den pavelige forfølgelses alter. 75 millioner martyrer blev 
ombragte gjennem pavedømmets grusomme ondskab. ligesom Abels 
blod raabte om hevn, i det fortalte om en stor forbrydelse, saaledes 
raabe disse martyrer, hvis blod farvede jorden, og hvis legemer og 
lemmer blev overgivne til ilden og vandet, til pinebænke og fængsler,
til bødler og vilde dyr, om hevn. disse myrdede sjæle vidnede om 
forfærdelige forbrydelser. Og naar Gud dømmer og hevner Abels, 
den første martyrs blod, saa vil han ogsaa hevne deres blod.
Hvide Kjortler blev givet dem. Da reformationen kom, blev pavens 
maske reven af, og hans løgn og ondskab gjort bekjendt. da de, der 
før ansaaes som kjættere, retfærdiggjorte for folket og fremstillet for 
dem i sit rette lys som Guds børn, der har lidt døden for Guds ord og 
for Jesu  navns skyld. Men deres forfølgere, der erklærede sig selv 
for at være den eneste sande kirke, blev fremstillede i sit rette lys som
den store skjøge.
Gud har lovet hvide kjortler til dem, som sejrer Åb. 3: 5. Disse 
kjortler har Gud givet dem eller skjenket dem, og de henhører til den 
arv, " som bevaret i himlene" til de troende; 1 et. 1:4; til den 
"retfærdigheds krone," som er "henlagt" til de tro stridsmænd, som 
Herren vil give dem paa hin dag ved Jesu Åbenbarelse. 2 Tim. 4: 8. 
De har endnu ikke iført sig dem, men naar den sidste basun lyder, da 
skal denne forkrænkelige iføres uforkrænkelighed og dette dødelige 
iføres udødelighed. 1 Kor. 15: 52, 53. Da skal vi overklædes med vor
himmelske bolig; " thi os bør alle at aabenbares for Kristi domstol, 
paa det at enhver kan faa efter det, som er sket ved legemet, efter det,
som han har gjort enten godt eller ondt." 2. Kor. 5: 10.

Ordet sjæl betegner liv.
Vi har forud vist, at ordene ne-phesh og psyche (sjæl) er oversat liv 
mange gange. Vi vil nu anføre en del skriftsteder, som viser, at ordet 
sjæl har denne betydning. 
1 Mos. 9:5: "Derimod eders liv blod vil jeg kræve; .... af menneskets 
haand . . . vil jeg kræve menneskets sjæl." Det er det samme ord 
oversat liv og sjæl. Enhver kan se, at det betyder liv begge steder. 1 
Mos. 32: 30: "Og Jakob sagde: Jeg har set Gud ansigt til ansigt, og 
min sjæl er frelst." Sjæl kan her ikke betegne andet end liv. 1 Mos. 
44: 30, 31: "Og den unge mand [Josef] er ikke med os, efterdi hans 
[Jakobs] sjæl er bunden til den unge mands sjæl; da sker det, naar han
ser, at den unge mand ikke er der, at han dør." 3 Mos. 17: 11, 14: 
"Kjødets sjæl er i blodet. Thi hvad alt kjøds sjæl angaar, saa regnes 
dets blod for dets sjæl. . . .  Thi alt kjøds sjæl er dets blod." At sjæl i 
disse tekster betegner liv kan ikke misforstaaes.
Det samme ses af følgende skriftsteder: "Du vil ikke overlade min 
sjæl til dødsriget." Sal. 16:10. "Red min sjæl fra sværdet." 22: 21. 
"Herrens øje er til dem, som han frygter  . . At fri deres sjæle fra død 
og holde dem i live i hungersnøden." 33: 18, 19. "Jeg plagede min 
sjæl med faste." 35: 13. "Gud skal forløse min sjæl fra dødsrigets 
vold." 49: 16.

Jesus hengav sin sjæl eller sit liv i døden for os: "Han udtømte sin 
sjæl til døden." Es. 53: 12. Menneskets søn er kommen for at "give 
sit liv til en gjenløsning for mange." Math. 20: 28. "Den gode hyrde 
sætter sit liv til for saare . . . Jeg sætter mit liv til for faarene. . . 
Derfor elsker Faderen mig, fordi jeg sætter mit liv til, at jeg skal tage 
det igjen." Joh. 10: 11, 15, 17. "Derpaa har vi kjendt kjærligheden, at 
han har sat sit liv til for os. Ogsaa vi er skyldige at sætte livet til for 
brødrene." 1 Joh.  3: 16. Paa alle disse steder er liv oversat fra psycke 
(sjæl). enhver kan tillige se her, at det samme, som Esaias kalder sjæl
som Jesus udtømte eller hengav i døden, det samme kaldes i det nye 
testamente liv.
"Hvo, som vil frelse sit liv, skal miste det; og hvo som mister sit liv 
for min skyld, skal finde det. Thi hvad gavner det et menneske, om 
han vinder den ganske verden, men tager skade paa sin sjæl? eller 
hvad kan et menneske give til vederlag for sin sjæl?" Math. 16: 25, 
26. Her et psyche to gange oversat liv og to gange sjæl. Men ser let, 
at sjæl her betegner liv; thi hvad vederlag kan et menneske give for 
sit liv?
At sjæl betegner liv vil endvidere klarlig ses, naar man læser 
efterfølgende engelske og danske tekster ved siden af hver andre; thi 
det, som Gud ord i et sprog kalder sjæl, kaldes ofte i et andet sprog 
liv. 
"Og alle dyr paa jorden og alle fugle under himmelen og alt kryb paa 
jorden, i hvilke er en levende sjæl." 1 Mos. 1: 30.
"Every thing that creepth upon the earth, wherein there is life."
"Af menneskets haand, . . . .vil jeg kræve menneskets sjæl." Kap. 9:5.
"At the hand of man . .. will I require the life of man."
"Thi kjødets sjæl er i blodet . . . . . Thi hvad alt kjøds sjæl angaar, saa 
regnes dets blod for dets sjæl." 3. Mos. 17: 11, 14.
"For the life of the flesh is in the blood. . . . .For it is the life of all 
flesh; the blod of it is for the life thereof."
"Dog hold fast ved, at du ikke æder blodet, thi blodet er sjælen; og du
maa ikke æde sjælen med kjødet." 5 Mos. 12 : 23.
"Only be sure that thou eat not the blood; for the blood is the life; and
thou mayest not eat the life with the flesh."
"Og mændene sagde til hende : vore sjæle skal være i stedet for eders
tl at dø, om I ikke kundgjør denne vor handel." Josv. 2: 14.
"And the men answerd her, Our life for yours, if ye utter not this 
business."
"Men Paulus gik ned og kastede sig over ham og omfavnede ham og 
sagde  gjør ingen larm; thi hans sjæl er i ham." Ap. gj. 20: 10.
"And Paul went down, and fell on him, and embracing him said, 
Trouble not yourselves for his life is in him."
Den sidste anførte tekst viser klarlig, hvad den sjæl er, der forlader 
mennesket, naar det dør. Det er livet. Man frygtede for, at den unge 
karl, som her omtales, som faldt ud af vinduet, var død. Men Pen sag-
de : gjør ingen larm; thi hans sjæl eller liv (efter den engelske bibel), 
er i ham. Altsaa vilde hans sjæl have forladt ham, dersom han havde 
været død, ifølge den danske bibel. Men ifølge den engelske bibel 
vilde hans liv have forladt ham. Begge disse ord maa derfor nødven-
digvis betegne en og samme ting - livet.
Kristi sjæl var i graven eller "de dødes rige," indtil hans opstandelse 
paa den tredje dag. Da forløste Gud hans sjæl af gravens vold og 
oprejste ham fra de døde." Thi du skal ikke lade min sjæl i de dødes 
rige ejheller tilstede din Hellige at se forraadnelse." Ap. gj. 2: 27. 
David saa forud og talede om "Kristi opstandelse, at hans sjæl ikke 
skulde lades i de dødes rige ejheller hans kjød se forraandnelse." 
31de vers. "Gud skal forløse min sjæl af gravens vold." Sal. 49: 16. 
Jesu sjæl eller liv forlod ham, da han døde. Derfor hedder det om 
sjælen, at den er i de dødes rige indtil opstandelsen. Livet ophørte 
ved døden. den gode hyrde satte sit liv til for faarene. Joh. 10: 11. 
Han udtømte sin sjæl til døden Es. 53: 12. Men "Gud oprejste ham 
fra de døde." Ap.gj. 13: 30. Kristus levendegjorde ikke sig selv ved 
sin opstandelse, "men blev levendegjort efter aanden." 1. Pet. 3: 18. 
"Gud har baade oprejst Herren og skal oprejse os formedelst sin 
kraft." 1 Kor. 6: 14. "Den, som oprejste den herre Jesus, skal op 
oprejse os formedelst Jesus." 2. Kor. 4: 14. "I vendte eder til Gud fra 
afguderne til at tjene den levende og sande Gud og at forvente hans 
søn fra himlene, hvilken han oprejste fra de døde, Jesus, som os frier 
fra den tilkommende vrede." 1 Thess. 1: 9,10. "Kristus er oprejst fra 
de døde formedelst Faderens herlighed." Rom. 6: 4.
Vor herres Jesu Kristi Gud er helighedens fader. Es. 1: 17. Og han er 
"vor herres Jesu Kristi fader." 1 Kor. 1:3. "Gud er vor herres Jesu 
Kristi fader." 2 Kor. 11: 31; Es. 1: 3; 1 Pet. 1: 3. "Eder først har gud, 
der han oprejste sin søn Jesus, sendt ham at velsigne eder, idet hver 



af eder vender sig fra sin ondskab." Apg. gj. 3: 26. "Den livets fyrste 
slog I ihiel, hvilken Gud har oprejst fra de døde, slog I ihiel, hvilken 
Gud har oprejst fra de døde, hvortil vi er vidner." 15de vers. "Han 
oprejste Gud, der han havde løst dødens smerter, eftersom var 
umuligt, at han kunde holdes af dem" Kap. 2: 24. Hermed stemmer 
Jesu vidnesbyrd overens. "Derfor elsker Faderen mig, fordi jeg sætter
mit liv til, at jeg skal tage det igjen. Ingen tager det fra mig, men jeg 
sætter det til af mig selv. Jeg har magt at sætte det til, og jeg har magt
at tage det igjen. Dette bud annammede jeg af min fader." Joh. 10: 
17, 18. Det var Faderen, som gav Kristus magt til at tage sit liv igjen 
eller at opstaa af graven; thi han vilde ikke forlade hans sjæl eller liv i
de dødes rige. Ap. gj. 2 : 27, 31. Den almægtige Gud, Faderen 
oprejste altsaa ifølge skriftens tydelige vidnesbyrd sin søn og 
levendegjorde ham ved sin Ånd. Saaledes vidner ogsaa vor frelser 
selv: "Jeg lever ved Faderen." Joh. 6: 57. Men det store sonoffer 
bestod deri, at Jesus satte sit liv til for os, og saaledes led straffen o 
vort sted; thi "syndens sold er døden." Rom. 6: 23. Jesus følge i sin 
død, ligesom syndere maa føle i den anden død, at Gud havde forladt 
ham, Math. 27: 46; thi verdens synd var lagt paa ham. Men paa den 
tredje dag blev han kaldt frem af graven og aabnede saaledes en vej 
fra døden til livet; fra graven eller de dødes rige til de levendes land. 
Da erholdt han helvedes eller gravens og dødens nøgler, Åb. 1: 18, 
saa at han kan oplade gravens porte for dødens fanger og give 
menneskene liv efter døden og saaledes opfylde Herrens ord: "See, 
jeg oplader eders grave og vil lade eder komme op af eders grave, mit
folk!" Ez. 37: 13. Dette vil Jesus gjøre paa den yderste dag. "Men 
dette er Faderens vilje, som mig udsendte, at jeg skal intet miste af alt
det, som han har givet mig; men jeg skal oprejse det paa den yderste 
dag." Joh. 6: 39.
Vi har nu tilstrækkelig bevist, at sjæl betegner liv, og at dette liv 
ophører efter døden indtil opstandelsen. Skriften vidner flere gange, 
at Jesus satte sit liv til for os, og herpaa grunder vi vort haab om, at 
han vil udfri os af døden. Jesus havde ikke livet, medens han laa i 
graven; dersom han havde liv, saa satte han ikke sit liv til for os. Men
bibelen taler sandhed. Jesus udtømte sin sjæl til døden. Es. 53: 12 
Han var virkelig død for os. - Hvornaar fik han da liv igjen? Da 
Faderen oprejste ham fra de døde. Da blev Kristus "levendegjort efter
aanden." 1 Pet. 3: 18. - Hvorledes kan vi faa liv igjen efter døden? 
Paa samme maade. "Thi dersom vi tror, at Jesus er død og opstanden,
da skal og Gud saaledes føre de hensovede ved Jesus frem med ham."
1 Thess. 4: 14. Kjære læser, tror du skrifterne?
Maaske du synes, at alt dette er tydeligt og simpelt, men tænker 
endnu paa Math. 10:28 og kan ikke forstaa, hvorledes denne tekst 
kan harmoneres med det foregaaende. Lad os se.
"Og frygt ikke for dem, som slaar legemet ihjel, men kan ikke slaa 
sjælen ihjel; men frygt heller for den, som kan fordærve baade sjæl 
og legeme i helvede" Math 10: 28.
Her tales ikke om menneskene i almindelighed, men Jesus taler dette 
til sine disciple. "Det er disciplen nok, at han bliver som hans 
mester," o.s.v. . 25de vers. I det 39de vers hedder det: "Hvo, som 
mister sit liv for min skyld, skal finde det." Det ord, som her er 
oversat liv, er det selvsamme ord, som er oversat sjæl i det 28de vers.
ordet sjæl betegner liv. Jesu disciple har et liv, som menneskene ikke 
kan ihielslaa, men de vantro vil Gud straffe eller fordærve, baade 
deres sjæl (det er liv), og legeme, i helvede.
Taler da skriften paa andre steder saaledes om liv og legeme?
Ja. "Men han sagde til sine disciple: derfor siger jeg eder: bekymre 
eder ikke for eders liv, hvad I skal æde, ikke heller for legemet, hvad 
I skal iføres Livets er mere end maden og legemet end klæderne." 
Luk. 12: 22, 23. Ligeledes Math. 6: 25.
Er der ogsaa paa andre steder talt om at ihjelslaa liv?
Ja. "Og han sagde til dem : er det tilladt at gjøre godt paa sabbaten el-
ler gjøre ondt? frelse et liv? eller slaa ihjel? men de taug." Mark. 3:4. 
At gjøre godt er det modsatte af at gjøre ondt; at frelse liv det mod-
satte af at ihielslaa liv.
Men hvad er det da for et liv, som Jesu disciple har, hvilket ingen kan
ihielslaa eller berøve dem ? - Det evige liv, udødelighed.
" Dette er vidnesbyrdet: at gud har givet os det evige liv; og dette liv 
er i hans søn." 1 Joh 5: 11. Hvem har dette liv?
"Hvo, som har Sønnen, har livet; hvo, som ikke har guds søn, har 
ikke livet." 12te vers.
Hvor er dette liv?
"Og dette liv er i hans søn." 11te vers. "Eders liv er skjult med 
Kristus i Gud." Kol. 3:3.
Hvornaar kan vi erholde dette liv? 

"Naar Kristus vort liv aabenbares, da skal ogsaa I aabenbares med 
ham i herlighed." Kol 3:4. "I elskelige! nu er vi Guds børn, og 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.
I troen. "Thi vi vandrer i tro ikke i beskuelse." 2 Kor. 5:7. Saaledes 
svarer Guds ord paa disse spørsmaal, og det vil bestaa, naar himmel 
og jord forgaar. Foretræk det med glæde for alle menneskefabler; thi 
Guds sandhed er dyrebare end kostelige perler. Gjem den i dit hjerte, 
at du maa blive vis til salighed ved troen paa Kristus Jesus. 2. Tim. 
3:15

Menneskets sind er kaldt sjæl.
Ordet er sjeldnere brugt i denne betydning, og da de fleste af os er 
enige om dette punkt, vil det ikke være unødvendigt at anføre mange 
eksempler.
"Salomon, min søn! kjend din faders Gud, og tjen ham i et retskaffent
hjerte og i en villig sjæl [sind]." 1 Krøn. 28: 9. Min sjæl tørster [sind 
eller hjerte længes] efter Gud." Sal. 42: 3. Min sjæl [sind og tanke]! 
lov Herren." Sal 146:1. "Min sjæl ophøjer Herren." Luk. 1: 46.  "Men
de troendes mængde havde eet hjerte og een sjæl [sind]."  Ap. gj. 4 : 
32. "Men de troendes mængde havde eet hjerte og een sjæl [sind]." 
Ap. gj. 4:32.  "Men de vantro jøder ophidsede hedningernes sind 
[amerik. overs. sjæle] og satte ondt i dem imod brødrene." A. gj. 14: 
2. "At I staa fast i en aand og strider med mig af een sjæl [et sind] for 
evangeliets tro." Fil. 1: 27.
At sind, tanker, forstand og følelse ophører i døden ses af ræd. 9: 5, 
6. "De døde ved ikke noget . . . Baade deres kjærlighed og deres had 
og deres avind er allerede forgangen." Dette vil vi siden nøje betragte
vi vil høre blot anføre endnu een tekst: Sal. 115: 17. "De døde lover 
ikke Herren ejheller nogen af dem, som nedfarer til det stille." Pris og
lov ophører i døden.
Hvad er det, som lover Herren, medens mennesket lever?
Sindet og tankkerne i særdeleshed.
De døde kan ikke love Herren; derfor kan de ejheller bruge sit sind 
og sine tanker.

Hvor gaar sjælen hen i døden.
Vi har vist, at sjæl betegner liv og sind. Livet er ikke et særskilt 
væsen, men det er et abstrakt begreb, som betegner en tilstand. 
Døden, som en modsætning til livet, er ikke en person, men en 
tilstand hvori livet hører op. Saaledes betegner søvn, glæde, sorg ikke
personer, men en vis tilstand.
Dersom man kalder sjælen eller livet et særskilt væsen eller en 
person, saa kunde man ligesaa godt kalde døden en person. Dersom 
jeg spør om morgenen, naar du staar op : hvor er søvnen gaaet hen? 
saa svarer du : søvnen er ingensteds gaaet hen, men de er forbi eller 
ophørt. Er du bedrøvet, og jeg spør, hvor er glæden gaaet hen? saa 
svarer du: glæden er ikke en person, men den er forsvunden, og sorg 
har fyldt mit sind. Men bør man ikke bruge ligesaa megen 
rimelighed, naar man taler om sjælen eller livet? Naar mennesket dør,
saa ophører livet. Og selv naar det siges, at sjælen gaar i graven, saa 
kan det dog ikke betegne andet, end at sjælene eller livet forgaar.
Saaledes er ejheller sindet eller tanker og følelser et særskilt væsen 
indeni mennesket, men en virkning af visse organer.
Synet fremkommer ved øjets virkning paa synsnerven; hørelsen ved 
ørets virkening paa høreevnen; lugen ved lugteorganets virkning paa 
lugtenerven, o.s.v. Man synes, det er taabeligt at spøre : hvor gaar 
synet hen, naar et menneske mister brugen af sine øjne; eller hvor er 
hørelsen bleven af, naar en er døv. Man ved, at naar disse organer 
ophører at virke, saa er synet og hørelsen forbi. Men det er ikke 
ligesaa forkjert at spøre, hvor sjælen eller sindet gaar hen i døden, 
naar man erindrer, at tankerne er en virkning af hjernen, og at det er 
umuligt for at menneske at tænke uden hjerne.
Det er ganske vist, at menneskets sind eller tankekraft er afhængig af 
legemet. Arbejder men haardt hele dagen, og legemet bliver træt, saa 
bliver hjernen ogsaa træt, og tanken bevæger sig langsomt. Vil man 
anstrenge hukommelsen og lære et stykke af en bog udenad, saa gaar 
det tungt. Men hviler man legemet, og staar tidlig op om morgnen, 
saa er hukommelsen atter virksom.
Overlæses maven med fødemidler, saa at den bliver utilpas, saa 
bevæger forstanden og tanken sig langsomt. Hos et drukkent 
menneske kan tanken staa helt stille. Naar legemet bliver gammelt og
svagt, saa svækkes ogsaa sjælens evner. Naar hjernen beskadiges 
enten ved sygdom eller slag, saa beskadiges ogsaa forstanden eller 



sindet, og ved et stærk slag paa hovedet kan mennesket ofte blive 
anderledes uden bevidsthed i længere tid. Mange har erfaret dette, og 
naar de vaagnede o af besvimelsen, vidste de slet ikke, enten den 
havde varet i to timer eller i to dage.
Dette tilligemed mange andre lignende erfaringer viser lydeligt, at 
sindet er afhængigt af legemet, og at tanken maa aldeles ophøjre, 
naar hjernen staar stille. Men det kan slet ikke harmonere med den 
teori : at der er et udødeligt væsen i mennesket, som kan virke og 
leve uafhængig af legemet.
Man paastaar, at sjælen langt bedre kan tænke og forstaa efter døden, 
end den kunde tilforn; men denne paastand er meget ugrundet. 
Dersom en liden beskadigelse af hjernen forstyrrer sjælen, saa at den 
aldeles ikke kan tænke, saa er det umuligt, at sjælen kan tænke langt 
fuldkommer end nogen sinde tilforn, naar hjernen er død og aldeles 
uvirksom.
Guds ord siger, at "de døde ved ikke noget," Præd. 9: 5; men 
menneskene siger, at de døde ved mere end alle de levende. Dette er 
aldeles modstridende, og alle kjendsgjerninger omstyrter denne teori. 
Betragt for eksempel en persons død. Han drager det sidste suk. 
Dersom der nu er en udødelig sjæl, som farer ud, som kan tænke og 
høre og tale, naar den kommer op til himmelen, saa kan den ogsaa 
tænke og tale straks, naar den kommer ud af mennesket. Har man 
nogen tid hørt sjælen tale? Har man set eller følg den? - Nej! Ejheller 
beskriver Guds ord nogetsteds en saadan sjæl som er særskilt væsen 
uden for legemet. Hvad ved man da derom? Aldeles intet! Dersom 
sjælen ikke kan tænke og tale straks, naar den gaar ud, saa kan den 
ligesaa lidt tænke og tale, om den gaar nok saa højt op.
Betragt et lig. Han det se? - Nej, thi øjnene er tillukte. kan det høre ? 
- Nej, thi ørene er uvirksomme. Kan det tænke? - Nej, thi hjernen er 
stille. Mennesket kan ikke se uden øjne eller tænke uden hjerne. 
Dersom sjælen skulde høre og tænke efter døden, saa maatte Gud 
have skabt andre øjne og øren og andre tænkeorganer end dem, man 
nu har kundskab om.
Guds ord lærer, at Jesus er opstandelsen og livet. Maatte herren 
hjælpe os at agte paa dette ord og holde det højt i ære. Maatte du, 
kjære læser, med flid søge efter sandhed, og maatte sandheden lede 
dig til samfund med Jesus. Elsk ikke verden, men elsk Jesus og hans 
ord, at du tilsidst igjennem ham maa erholde det liv, som varer 
evindelig.

Ånden  .
Ordet aand forekommer saa ofte i den hellige skrift, at det ikke er 
vanskeligt at forstaa dets virkelige mening, naar man vil undersøge 
og sammenligne de forskjellige steder, hvor det er brugt. Man naar 
man har en forudfattet mening og søger at indføre og fastholde denne
overalt, saa er det  umuligt at lære noget af Guds ord. Lad os derfor 
nøje betragte ordet og stræbe at lære deraf og bygge vor tro derpaa. 
"Troen kommer derved at man hører, men at man hører sker ved 
Guds ord." Rom. 10:17. Den tro, som ikke har sin oprindelse fra 
denne kilde, er ingen sand eller levende tro.

Ordet "aand" eller aande.
Dette ord kommer i det gamle testamente fra to hebraiske ord: 
n'shah-mah og roo-agh.
N shah-mah findes 24 gange og er oversat paa tre maader: aand, 
aande og sjæl. 1 Mos. 2: 7; 7: 22; Ordsp. 20: 27; Es. 57: 16.
Roo-agh findes 442 gange og er oversat paa elleve forskjellige 
maader. Hvor ordet aand forekommer, er det ii almindelighed oversat
fra dette ord. F. eks. Ordsp. 3: 19; Es. 11: 2.
Det er oversat vejr 86 gange. f. eks.: 1 Mos. 8: 1; 1 Kong. 19: 11 . 
Det er ogsaa oversat luftig eller sval : 1  Mos. 3: 8; vind: Ez. 37: 9; 
Jer. 49: 32, 36; luft: Jer. 14: 6; aande: 1 Mos. 6: 17; 7: 15, 22; o.s.v. 
Disse er de udtryk, som er oftest brug, hvoraf man bedst kan se 
ordets almindelige betydning.
De to fornemste betydninger af dette ord er: 
1. Luft og det, som dermed staar i forbindelse.
2. Ånd, d.e. sind eller tanker og følelser.
Ordet aand er i det nye testamente oversat fra pneuma og 
forekommer 385 gange. Det har samme betydning som roo-agh i det 
gamle testamente.
Lad os erindre, at disse ord findes 827 gange i den hellige skrift, men 
ikke een gang med tillægsordet  udødelig.
Vi vil nu betragte de to almindelige betydninger af dette ord.

Ånden betyder det samme som livets aande.
"Og Gud Herren dannede mennesket af støv, af jorden, og blæste 
livets aande i hans næse; og mennesket blev en levende sjæl." 1 Mos.
2:7. Før Adam erholdt denne livsaande, var han ikke en levende sjæl,
men da Herren blæste den i hans næse, erholdt han liv og blev derved
en levende skabning. Tilforn var han vel en sjæl eller skabning, men 
uden liv.
Dette livsaande har mennesket tilfælles med dyrene.
"Og jeg, se, jeg lader en vandflod komme over jorden til at fordærve 
alt kjød, som har livs aande i sig under himmelen; alt det, som er paa 
jorden skal kvæles." 1 Mos. 6: 17. "Saa udaandede alt kjød som rørte 
sig paa jorden, af fugle og af kvæg og af vilde dyr og af al den 
vrimmel, som vrimlede paa jorden, og hvert menneske. Alt det, som 
havde livs aande i sin næse af alt det, som var paa det tørre døde." 1 
Mos. 7: 21-23. "Thi endnu er min aande i mig og Guds aande i min 
næse." Job 27: 3. Her kaldes livsaanden Guds aande, fordi den er 
givet af Gud og hører ham til. "Dig tilhører himlene; dig tilhører 
ogsaa jorden; du har grundfæstet jorderige, og hvad deri er." Sal. 89: 
12.
"Hans aand udfarer, han vender tilbage til sit støv; paa den dag er det 
forbi med hans stolte anslag." Sal. 146: 4. Her vises hen ti, hvorledes 
menneskets livsaande forlader det i døden. "Thi hvad som hændes 
menneskets børn, det hændes og dyrene og ens hændes dem begge; 
som disse dør, saa dør og hine, og de har alle een aande, og 
mennesket har intet fortrin fremfordyret, thi alt er forfængelighed. De
farer alle til eet sted, de er alle komne af støv, og de vender alle 
tilbage til støv." Præd. 3: 19,20. denne text beviser paa det klareste, at
mennesker og dyr har alle ens aand, og at mennesket intet fortrin har 
fremfor dyrene i døden - imellem døden og opstandelsen. "Som disse 
dør, saa dør og hine." Ånden forlader dem, aandedrættet ophører, og 
de kommer til støvet igjen. Da kan et menneske ikke udrette eller 
tænke mere end et dyr, efterdi livet er ophørt hos begge. I dette liv er 
mennesket langt ypperligere end dyret, eftersom det er begavet med 
en herligere legemsbygning og ypperligere sjælsevner; men i døden 
er alle lige; den ene har intet fortrin for den anden. Derefter, naar 
mennesket atter et stort fortrin, thi det kan opstaa og nyde evig salig i
Guds rige.
Om end menneskets børns aand farer opad, og dyrets aand farer 
nedad, som vismanden omtaler i det næste vers, saa forandrer dette 
dog ikke den sandhed, som er fremsat i det 19de og 20de vers, at det 
hændes dem ens i døden, at de har alle een aand, og at mennesket 
intet fortrin har for dyret i døden. Menneskets fortrin maa derfor 
søges i forsoningsværket og i opstandelsen.
Naar ordet aand er brug paa denne maade, betegner det ligefrem 
livsaanden; den forlader mennesket i døden og erholdes igjen i 
opstandelsen. Saaledes hedder det om Jarius' datter: "Og hendes aand
kom igjen, og hun stod strax op, og han befol, at man skulde give 
hende at æde." Luk. 8:55. Her tales ikke om et udødeligt væsen, som 
kom ned fra himmelen og blev gjenforenet med legemet. Dersom et 
saadant væsen havde været i herlighed hos Gud, saa var det jo meget 
bedre, at det var forblevet der. Nej! den virkelige pige var virkelig 
død og Jesus gav hende liv igjen, saa at hun atter kunde aande og 
spise, tænke og virke.
Jesu opstandelse er vor borgen, at der er liv efter døden ved 
opstandelsen; uden denne vilde graven have været et evigt fængsel og
døden et evigt mørke i forglemmelsens land. Jesus er død og 
opstanden; derfor vil Gud ogsaa ved opstandelsen "føre de hensovede
ved Jesus frem  med ham." 1 Thess. 4:14.
Dette var ogsaa Stefanus' haab, da han for Jesu navns skyld matte 
lide martyrdøden. Han bad og sagde: "Herre Jesus, annam min aand! 
men han faldt paa knæ og raabte med høj røst: Herre! tilregn dem 
ikke denne synd!  og som han dette sagde, sov han ind." Ap. gj. 7: 
59, 60. Stefanus sov ind, han lever ikke mere, han slumrer, han er 
ikke mere vaagen, døden har ham i sin kolde favn; men hans haab var
i Jesus, som er opstandelsen og livet. derfor er det vist, at han atter vil
erholde liv og aande i den første opstandelse. "Og saaledes skal vi 
altid være med Herren." 1 Thess. 4: 17.
Men at Stefannus' aand nu er en levende skabning, som an tænke og 
tale, se og høre, vidner den hellige skrift slet intet om. Og det vilde 
ogsaa stride mod alt, hvad skriften lærer om denne gjenstand. 
Den aand, som gud gav mennesket ved skabelsen, er enten udødelig 
eller dødelig, enten en del af Gud eller en skabt ting.
At den ikke kan være en del af Gud ses af følgende betragtninger: 
Mennesket er faldet i synd, og verden ligger i det onde. 
Begjerligheden, som leder til synd, ligger indvortes i sindet eller 



aanden. Men det er ikke muligt, at en del af Gud kunde synde, og at 
Gud siden efter vilde straffe en del af sig selv i helvetes ild.
Ånden maa derfor være en skabt ting saavel som legemet. Men alt 
det, som er skabt, har havt en begyndelse og kan selvfølgelig ogsaa 
faa en ende, naar det behager den store Skaber. Derfor er aanden ikke
mere udødelig end legemet. Men Gud vil iklæde sine troende med 
udødelighed paa herrens store dag. Da skal deres ganske aand og sjæl
og legeme fremstilles for Gud ude plet og rynke. 1 Thess. 5: 23.

Ordet "aand" betegner ogsaa menneskets sind.
Denne brug af ordet forekommer flere steder i den hellige skrift. 
"Den samme aand vidner med vor aand, at vi er Guds børn." Rom. 8: 
16. Guds aand vidner i vort sind eller vor fornuft. "Thi hvilket 
menneske ved, hvad der er i mennesket uden menneskets aand, som 
er i ham?" 1 Kor. 2: 11.  Menneskets sind eller fornuft og 
dømmekraft ransager og kjender de udvortes bevæggrunde.
Ordet aand eller aander er tillige brugt om Gud, engle og mennesker:
Joh. 4: 24; Heb. 1: 14; 1. joh. 4: 1.
Hvorledes mennesket blev dannet ved skabelsen, opløses ved døden 
og atter gjenoprettes i opstandelsen er tydelig fremhævet i den hellige
skrift.

Livets aande ved skabelsen.
"Og Gud Herren dannede mennesket af støv, af jorden, og blæste 
livets aande i hans næse; og mennesket blev til en levende sjæl." 1 
Mos. 2:7.
Mennesket - det virkelige og egentlige menneske - blev dannet af 
støv. Livets aande er derfor ikke det egentlige menneske, men noget, 
som blev føjet til, efter at mennesket var dannet. Naar Gud ved sin 
livgivende aands kraft virkede paa mennesket og gav det liv, saa 
gjorde han det saaledes, og det kunde drage aande, og uden dette 
aandedræt kan hverken mennesker eller dyr leve. "Han tjenest og 
ikke af menneskenes hænder, som den der har noget behov; efterdi 
han giver alle liv og aande og alle ting." Ap. Gj. 17: 25. "Hvo ved 
ikke om alle disse ting, at Herrens haand har gjort dette? hvis haand 
hver levende sjæl er og aanden i hvert menneskes kjød." Job 12: 9, 
10. Mennesket, dannet af støv, drager aande og kan tænke og tale og 
virke som en levende sjæl eller skabning, saa længe guds aand 
bevarer livet.

Menneskets opløsning ved døden.
"Thi mennesket farer til sit evige hus. . . .Og støvet kommer til jorden
igjen, som det var før, og aanden kommer til Gud igjen, som han gav 
den." Præd. 12: 5, 7. 
Her staar ikke, at aanden er udødelig; ejheller at den er en særskilt 
skabning, som kan høre og se og tænke og tale efter døden uafhængig
af legemet. Her tales om alle menneskers aand - de ugudeliges saavel 
som de gudfrygtiges; thi de kommer alle til jorden igjen, og ordet 
"mennesket" i det 5 vers betyder klarlig hele menneskeslægten.
Naar der staar, at "støvet kommer til jorden igjen, som det var før," 
saa maa enhver indrømme, at dette betegner, at legemet opløftes og 
gaar tilbage til den samme tilstand, som det var i før skabelsen. Det 
lille ord "igjen" viser, at det engang var støv og atter bliver til støv. 
Men det selvsamme ord er brugt angaaende aanden. den gaar altsaa 
ogsaa nødvendigvis tilbage til den samme tilstand, som den var i før 
skabelsen - til sine oprindelige elementer - saa længe døden varer.
Kunde mennesket tænke eller benytte sine sjælsevner før skabelsen? 
Nej, langt fra! Hvor meget kan da mennesket tænke og virke i døden,
efter  at baade legemet og aanden er opløste og vendte tilbage til sine 
oprindelige elementer? Netop lige saa meget som det kunde virke før 
skabelsen. Døden er menneskets fiende. 1 Kor. 15: 26. Den opløfter 
det herlige skaberværk og fører mennesket til mørkets og 
forglemmelsens land. Den er syndens sørgelige frugt og har intet 
godt i sig. derfor er det forfængeligt at sætte sit haab til det, vi har af 
naturen - ved skabelsen - thi synden har fordærvet os. Dersom vi 
ønsker at erholde udødelighedens kostelige gave, maa vi vende vore 
blikke til forløsningens herlige værk og paakalde ham, som alene har 
magt til at aabne opstandelsens lyse porte.
At Gud saaledes samler sin aand og sin aande til sig ved døden baade
for mennesker og dyr ses klarlig af følgende videnesbyrd: "Dersom 
han vilde agte paa sig selv alene, samle ham sin aand og sin aande til 
sig. Da maatte alt kjød opgive aanden tilhobe, og mennesket blive til 
støv igjen." Job 34: 14; 15. "Skjuler du dit ansigt, da forførdes de 
[allehaande dyr]; tager du aanden tilbage fra dem, da dør de, og de 
vender tilbage til deres støv. udsender du din aand; skabes de, og du 

fornyer jordens skikkelse." Sal. 104: 29, 30. Det er Guds aand, som 
opholder livet i alle levende skabninger, saa længe de er til, og det er 
hans aande, som er laant til dem en liden stund. Men naar Gud samler
sin aand og sin aande til sig; kommer alle levende skabninger til sit 
støv igjen. De gaar tilbage til den samme tilstand, som de var i , 
førend Guds aand gav dem livet. Siden efter vil Gud oprejse 
mennesket igjen i opstandelsen og han vil udsende sin aand og skabe 
nye dyr, naar han fornyer jordens skikkelse.

Mennesket skal atter oprejses i opstandelsen.
Dette er meget skjønt og tydelig fremstillet hos Ez 37:1-14, saaledes 
som Gud viste det i et syn. Der var en dal fuld af tørre ben. Herren 
lover at gjøre dem levende og befaler sin tjener at spaa til dem. "Og 
jeg spaaede, som mig var befalet, og der kom en lyd, der jeg spaaede,
og se, der blev en raslen; og benene nærmede sig, det ene ben til det 
andet. Og jeg saa og se, der kom sener og kjød paa dem, og der trak 
sig en hud der oven over; men der var ikke aand i dem. og han sagde 
til mig : spaa over aanden; spaa, du menneske-søn! og sig til aanden 
saa siger den Herre, herre : kom, du aand! see de fire vejr, og aand 
paa disse  ihielslagne, at de bliver levende. Og jeg spaaede, som han 
befalede mig; og aanden kom i dem, og de blev levende og stod paa 
deres fødder, en saare stor hær. Og han sagde til mig: du menneske-
søn" disse ben er Israels hele hus; se, det siger : vore ben er blevne 
tørre, og vor forhaabning er borte, det er forbi med os. derfor spaa og 
sig til dem : saa siger den Herre, Herre : se: jeg oplader eders grave 
og fører eder op af eders grave, mit folk! og bringer eder til Israels 
land. Og I skal fornemme, at jeg er Herren, naar jeg oplader eders 
grave, og naar jeg fører eder op af eders grave mit folk! Og jeg vil 
sende min aand i eder, at I bliver levende; og jeg vil bosætte eder i 
eders land og I skal fornemme, at jeg Herren, jeg har talet det og gjort
det, siger herren." Ez 37: 7-14.
Israels hus, som forjættelserne tilhører, er den nye pagts børn. heb. 8: 
10-12. Det er Guds Israel. Gal. 6: 16. Gud vil oplade sit folks grave 
og føre dem til det forjættede land - den nye jord - de helliges arv. da 
skal de fornemme, at Gud er Herre, og atter love og prise hans navn. 
Hvad nu end dette syn peger hen til, saa kan vi dog ikke med grund 
negte, at det fremstiller følgende kjendsgjerninger:
1. At Guds folk skal herlig opstaa fra døden og graven.
2. At det virkelige og egentlige menneske er uden liv og fornemmelse
efter døden indtil opstandelsen. da, hedder det, skal I fornemme, at 
jeg er Herren. Altsaa fornemmer de det ikke før den tid.
3. At en udødelig sjæl eller aand, som lever i himmelen indtil 
opstandelsen, da gjenforenes med legemet, slet ikke er omtalt i denne
tekst, som dog beskriver opstandelsen mere tydelig og udførlig end 
nogen anden tekst i bibelen.
4 At aanden (livets aande) kommer fra de fire vejr, efter at kjød og 
ben er oprejste af støvet, og giver liv til mennesket.
5 At dette sker ved Guds ord og aand og almagts kraft.
6 At da kan mennesket igjen drage aande, tænke og tale, se og høre , 
ære og prise Gud i evighed, dersom det her har elsket Gud og adlydt 
hans ord.
naar vi nu sammenligner dette med skabelsen og døden eller 
opløsningen, da er det hele saa simpelt og tydeligt, at selv et barn kan
fatte og tro det.
1. Mennesket blev dannet af støv, af jorden. Herren gav det livets 
aande. Da blev mennesket en levende sjæl. Mennesket kan tænke og 
beslutte, se og høre, tale og virke, saa længe livet varer.
2. Døden kom ind i verden ved synden. Ved døden opløses 
mennesket og bliver til støv igjen, som det var før, medens aanden 
gaar til Gud igjen, som gav den. Den gaar tilbage til de elementer, 
hvoraf den er kommen. Gud samler sin aand og sin aande til sig. Da 
ophører livet, og mennesket kan ikke mere virke, tænke eller tale.
3. Guds søn er oprejst fra de døde, og faderen har givet ham magt til 
at opvække de døde. Dette vil han gjøre paa den yderste dag. Da skal 
mennesket igjen komme frem af støvet. Gud vil give det livets aande,
og mennesket vil atter leve. Da  kan det igjen tænke og tale, se og 
høre, føle og virke.
Dette er Guds almagts værk og hans faste ord. Det vil bestaa, nar 
himmel og jord forgaar. Derfor kan vi tryggelig forlade os derpaa og 
holde fast derved indtil Guds søns herlige aabenbarelse.

Menneskets tilstand i døden.
"Et menneske opgiver aanden, hvor er han da?" Job 14: 10. At 
mennesket bliver nedlagt i graven lærer vi af erfaring, men det, som 



sker derefter, er uligt for noget menneske at fortælle. Om der er liv 
efter dette, og hvori det tilkommende liv bestaar, kan alene læres ved 
en guddommelig aabenbarelse. Alt andet bliver kun gisninger. Guds 
ord alene er det rette lys paa vor sti. Hvad det lærer om menneskets 
tilstand i døden er sandhed. Vor tro kan ikke forandre sandheden. 
Menneskene har mange modstridende anskuelser; men kun een 
anskuelse kan være ret. lad os derfor søge samme i den hellige skrift.

De døde er ikke i himmelen.
"Derfor sagde Jesus til dem : jeg er endnu en liden tid hos eder, og 
jeg gaar bort til den, som mig udsendte. Og der, hvor jeg er, kan I 
ikke komme." Joh. 7: 33, 34. Faderen var den, som udsendte Jesus, 
og den, til hvem han gik bort. "Jeg udgik fra faderen og kom til 
verden; jeg forlader verden igjen og gaar til faderen." Joh. 16: 28. 
faderen bor i himmelen. Sal. 115: 3. Men han forsikrer Jøderne, at 
der kan de ikke komme. "Der, hvor jeg gaar hen, kan I ikke komme." 
Joh. 8: 21. 
Det samme vidnede Jesus ogsaa for sine disiple. "Børnlille! jeg er 
endnu lidt hos eder. I skal lede efter mig, og ligesom jeg sagde til 
Jøderne : hvor jeg gaar hen, kan I ikke komme, saa siger jeg og eder 
nu. Simon Peter sagde til ham: Herre! hvor gaar du hen? Jesus 
svarede : Hvor jeg gaar hen, kan du ikke nu følge mig; men siden 
efter skal du følge mig." Joh. 13: 33-36. Jesus gik til himmelen til 
faderen, men disiplene kunde ikke gaa med ham: Peter siger: 
"Hvorfor kan jeg ikke følge dig nu? jeg vil sætte mit liv til for dig." 
Men ejheller saaledes kunde han følge sin frelser.
Dog staar jesu forjættelse fast: "Siden efter skal du følge mig." 
Hvornaar vil det ske? "Naar jeg er gaaen bort og faar beredt eder 
sted, kommer jeg igjen og vil tage eder til mig, og hvor jeg er, skal 
ogsaa I være." Joh. 14: 3.
Dette kan ikke negtes at være talt om Jesu andet komme. Da naar 
menneskets søn aabenbares i himmelens skyer med sine mægtige 
engle, skal hans disciple gaa med ham hjem til faderen. Og alle Guds 
børn skal være med i den salige forsamling. Men til den tid maa de 
længes og bie. Her er de helliges taalmodighed. Åb. 14: 12.
"I mænd, brøder! Lader mig tale frimodigen til eder om patriarken 
david, at han baade er død og begraven, og hans grav er hos os indtil 
denne dag. Thi David opfør ikke til himmelen." Ap. Gj. 2: 29,34. Du 
tror, at Davids sjæl, den egentlige David, opfor til himmelen. Men 
David, den virkelige og egentlige David, opfor ikke til himmelen, 
dersom vi maa tro skriften. Dersom Peter havde troet, at Davids sjæl 
var i himmelen, saa vilde han aldrig 
have brugt saadanne udtryk, men meget forsigtig fortalt os: Hans 
legeme er i graven, det forstaar sig; men hans udødelige sjæl er nu i 
himmelens herlighed. Peter troede ikke saaledes, der for talede han 
ikke saa. Men han forsikrer os, at David ikke er i himmelen. Det er 
derfor ejheller rimeligt, at vi kan komme der, før Jesus henter os 
hjem. "Naar da overhyrden aabenbares, skal I erholde ærens 
uforvisnelige krans." 1 Pet. 5: 4.
"I tro døde alle disse uden at have opnaaet forjættelserne, men saa 
dem langt borte. og Disse alle, endog de havde vidnesbyrd for deres 
tro, naaede ikke forjættelsen; efterdi Gud havde udset noget bedre for
os, at de ikke skulle fuldkommes uden os." Heb. 11: 13, 38, 40. 
Patriarkerne og alle Guds hellige, som døde i fordumstid, har endnu 
ikke erholdt forjættelserne og er endnu ikke fuldkomne.
Mange vil snart tilstaa, at de afdøde sjæle ikke nyder fuld salighed, 
før de bliver gjenforende med legemet, men dette omstyrter aldeles 
deres egen teori; thi der kan ikke være nogen mangel paa glæde eller 
nogen ufuldkommenhed i himmelen for Guds ansigt. At leve i Guds 
umiddelbare nærhed og samfund er og maa være den højeste og 
fuldkomneste salighed. "For dit ansigt er mættelse af glæder, 
livsaligheder ved din højre haand evindelig." Sal. 16: 11. "Hos dig er 
livets kilde; i dit lys skal vi se lys." Sal. 36: 10. "Salige er de rene af 
hjertet; thi de skal se Gud. " Math. 5:8. "Men naar det fuldkomne 
kommer, da skal det, som er stykkevis, afskaffes. da skal vi se ansigt 
til ansigt." 1. Kor. 13: 10,12. Heraf fremgaar paa det klareste, at 
højere fuldkommenhed kan ikke opnaas end den at se Guds ansigt og 
være med ham. I sidstnævnte skriftsted vises, at det fuldkomne er 
tilkommende; det er endnu ikke kommet. Men Guds søn kommer. Da
skal hans hellige mættes, naar de opvaagner efter hans lignelse. Sal. 
17: 15.

De døde er ikke i helvedes ild.
Dersom de døde gik til deres pinested straks efter døden, var 
dommen aldeles unødvendig. Skriften vidner ikke, at de skal straffes 

før dommen, men bevares til dommen for at straffes. "En ond spares 
til ulykkes dag; de skal henføres til den grumme vredes dag 
[dommens dag]." Job 21: 30. Herren ved "at  bevare de uretfærdige 
til dommens dag for at straffes." 2 Pet. 2:9 "Men naar menneskets 
søn kommer i sin herlighed og alle hellige engle med ham, da skal 
han sidde paa sin herlighed throne . . . Da skal han og sige til dem 
ved den venstre side: gaar bort fra mig, I forbandede! i den evige ild."
Math. 25: 31, 41. Det er først efter Jesu andet komme, at de 
ugudelige bliver kastede i helvets ild. Den ondes børn o de riges børn
bliver ikke adskilte før ved verdens ende. "Lader dem begge vokse 
tilsammen indtil høsten. Men høsten er verdens ende." Math. 13: 30, 
39.
Siden vi her har omtalt helvedes ild, saa vil vi tillige nøje betragte, 
hvad helvede er.

Helvede.
Ordet helvede er oversat i det nye testamente fra tre forskjellige ord, 
hvilke har hver sin forskjellige mening. disse ord der: Tataro-o, 
Ghenna og Hades.
1. Tartaro-o. Dette forekommer alene i 2 Pet. 2: 4. Gud sparede ikke 
de engle, som syndede, men nedstyrtede dem til helvede. Scott sier: 
dette ord mening "maa ikke søges fra hedeniske poeters fabler, men 
fra skriftens almindelige lære." Parkyursk, siger i sit græske lexicon: 
"Tartarus i sin rette bogstavelige betydning er det solide og 
ubevægelige mørke, hvilket omgiver den materielle verden."
De onde engle blev udstødte i det yderste mørke, da de syndede mod 
Gud. Efter den tid var deres bolig ikke mere i himmelen. da 
mennesket syndede, fik de adgang til jorden og er nu virksomme paa 
den. "Efter den fyrste, som har magt i luften, den aand, der nu er 
virksom i vantroens børn." Ef. 2:2.
2. Gehenna. Dette betyder Ben-Hinnoms dal. Se en græsk ordbog 
eller en bibel-ordbog. Denne dal var sønden for Jerusalem, og en ild 
blev bestandig vedligeholdt der for at opbrænde forbryderes og dødes
dyrs kroppe. Hvad ilden ikke fortærede, blev fortæret af orme.  
Hensigten hermed var, at luften ikke skulle forpestes af deres stank. 
her var afgudebilledet Molech, hvor de ofrede sine smaa børn.
"Og landemærket gaar op til Hinnoms søns da, ved de jebusiters side 
fra sønder, det er Jerusalem." Jos. 15: 8. "Og han [Josias] besmittede 
tophet, som var i Hinnoms børns dal, at ikke nogen skulle lade sin 
søn eller sin datter gaa igjennem ilden til Molech." 2 kong. 23: 10. 
"Og han [Achas] gjorde røgelse i Hinnoms søns dal og brændte sine 
sønner i ilden." 2 Krøn. 28: 3. "Og han [Manasse] lod sine sønner gaa
igjennem ilden i Hinnoms søns dal." Kap. 33: 6. "Og de byggede 
tophets høje, som er i Ben-Hinnoms dal, til at opbrænde deres sønner 
og deres døtre med ilden." Jer 7: 31.
I pastor A. Fernholms oversættelse af Matthæus evangelium 
forekommer følgende bemærkni8ng ved Math. 5: 22 angaaende 
Gehenna: "Oprindelig navnet paa en dyb dal eller afgrund uden for 
Jerusalem, hvori man fra staden kastede urenlighed for at opbrænde 
den. Efter en tid kom dette navn til at betegne fordærvelse, som i en 
tilkommende tidsalder forestaar dem,s om fremturer i ugudelighed."
Vor frelser brugte dette ord til et forbillede paa de ugudeliges straf; 
og Ben-Hennoms dals ild er et passende symbol paa "søen, som 
brænder med ild og svovl" (Åb. 21: 8), hvori alle de ugudelige skal 
faa sin del efter opstandelsen. Dette udtryk er mest anvendt til 
jøderne, som vare velbkjendte med Hinnoms da.
Gehenna findes 12 gange i det nye statmente og er hver gang oversat 
helvede. Math. 5: 22, 29 30. "Det er dig gavnligt, at et af dine lemmer
tabes, og ikke dit ganske legeme skal kastes i helevede." Dette viser 
tydelig hen til dommen og opstandelsen; thi legemet kan ikke kastes i
helevedes ild før efter opstandelsen. Math. 10: 28; 18: 9; 23: 15, 33; 
Mark. 9: 43, 45, 47; Luk 12: 5; Jak. 3: 6.
3 Hades. Dette ord betegner aldrig det endelige elelr sidste straffested
Dets oprindelige mening er: "en skjult plads, grave, afgrunde, de 
dødes rige." det danske ord helvede er uden tvivl beslægtet med det 
engelske hell, som kommer fra det angel-saksiske helan, at tildække.
Dette ord findes 11 gange i det nye testamente og betegner hver gang
graven eller dødsriget. Det er brugt figurlig til at betegne dyb 
nedværdigelse, død og fordærvelse; Math. 11: 23; 16: 18; Luk. 10: 
15; 16: 27; Ap. gj. 2: 37, 31; her er det oversat de dødes rige. "Du 
skal ikke forlade min sjæl i de dødes rige."
1 kor. 15: 55: "Død! hvor er din braad? Helvede [engelsk: grav]! hvor
er din sejer?" Sammenlign hermed Hos. 13: 14: "Af dødsrigets vold 
vil jeg forløse dem, af døden vil jeg gjenløse dem. Død! hvor er din 
pest? dødsriget hvor er din ødeleggende magt?" Dersom helvede eller



dødsriget her betegnede straffestedet, saa var det jo bevist, at Gud 
vilde forløse eller frelse de ugudelige af helvede. Den, som aldrig har
været i helvede, kan ejheller blive forløst af dets vold. Men dette er 
tvert imod Guds ords almindelige lærdom. "Hvo, som ikke tror Søn-
nen, skal ikke se livet, men Guds vrede bliver over ham." Joh. 3: 36. 
Det hele er derimod tydelig og harmoniskt, naar vi forstaar, at helve-
de betegner graven. Gud vil forløse sit folk af gravens vold. Jesus har
sejret over graven, han vil og udføre sit folk til sejr. 
Åb. 1: 18: "Jeg har helvedes og dødens nøgler." Jesus vil oplukke 
eller aabne graven og kalder de døde frem. Åb. 6: 8: "Døden og 
helvede [graven] fulgte med ham." Kap. 20: 13, 14: "Døden og 
helvede [graven] afgav de døde, som var i dem." Her er det afgjort, at
mennesker er ikke levende, men døde, i helvede. Men ved 
opstandelsen kommer de frem og erholder liv. Videre: "døden og 
helvede blev kastede i ildsøen," hvilket betegner, at graven og døden 
opsluges og forgaar. Da opfyldes Åb. 21: 4: "Døden skal ikke være 
mere, . . . . thi de første ting er vegne bort."
Det tilsvarende ord i det gamle testamente er sheol, hvilket 
forekommer 65 gange. Det er oversat dels grav og dels helvede og 
betegner altid graven.
Det er oversat helvede 32 gange paa følgende steder i den ældre 
oversættelse: 4 Mos. 16: 30, 33. Her fortælles, at Korah og hans 
selskab for levende ned i helvede. Der siges ikke, at de var levende 
efter at de kom derned, men de gik levende ned i jorden, og saaledes 
mistede de livet. Sc 29-33. vers. Jorden revnede og aabnede sin mund
og skjulte over dem. Da døde de, som Moses havde forudsagt, og 
omkom midt af menigheden. At helvede her betegner graven ses 
klarlig af Sal. 55: 16, hvor David hentyder til den samme hændelse. 
"Døden føre forglemmelse over dem, at de farer levende ned i 
graven." "Vi vil sluge dem levende som graven." Ordsp. 1. 12.
5 Mos. 32: 22; 1 Sam. 2: 6: "Herren er den, som døder og gjør 
levende; som nedfarer til helvede og ører op igjen." dersom helvede 
her betegnede andet end graven, saa beviste det jo klarlig den 
katholske vildfarelse, at der er omvendelse efter døden, hvilken i vor 
tid, har udbredt sig mer og mer. Men at Herren fører op igjen fra 
graven harmonerer med hele Guds ord.
2 Sam. 22: 6; Job 11: 8; 21: 13; 24: 19; 26: 6; Sal. 9: 18; 16: 10; 18: 
6; 116; 3; 139: 8; Ordsp. 5: 5; 7; 9: 18; 15: 11, 24; 23: 14: 27: 20; Es. 
14: 9, 11, 15; 28: 15, 18; 57: 9; Hos. 13: 14, to gange; Amos 9: 2; 
Jon. 2: 3; hab. 2: 5. "Han udvider sin sjæl som helvede, og han er 
som døden, der ikke kan mættes." Sammenlign hermed Es. 5: 14. 
"Derfor har graven udvidet sig selv og opladt sin mund umaadelige, 
at dets ypperste folk . . . skal der nedfare." Her kan enhver se, at 
graven og helvede er een og samme plads, nemlig hvor de døde 
nedfarer.
Her følger 33 steder, hvor sheol er oversat grav: 1 Mos. 37: 35: "Jeg 
[Jakob] maa sørgende fare ned til min søn i graven [sheol]." Kap. 42: 
38. Det vilde lyde underlig om her stod : da skal I føre mine graa haar
med sorg til helvede, og dog har disse ord i skriften ens betydning 
med undtagelse af de tolv gange i det nye testament, hvor det er 
oversat fra gehenna. Kap. 44: 29, 31; 1 Kong. 2: 6, 9.
Job 7: 9; 14: 13: "Gid du vilde gjemme mig i graven [sheol]." Ingen 
af os tror, at Job bad om at blive gjemt i helvedes ild. Men mange 
paastaar, at sheol betegner en tilstand eller plads imellem døden og 
opstandelsen, hvor de dødes sjæle er levende, og de retfærdige i een 
afdeling nyder en grad af glæde, men de ugudelige i en anden 
afdeling ines. Vi lærer her at sheol er graven.
Job 17: 13, 16: "Om jeg end forventer, skal dog graven [sheol] vorde 
mit hus. De skal nedfare til gravens porte." Sal. 6: 6: "Hvo vil takke 
dig i graven [sheol]?" 30: 4: "Du opførte min sjæl af graven [sheol]." 
31: 18; 49: 15, to gange, 16; 86: 13. Her er det samme ord oversat 
helvede i den engelske bibel. 88: 3; 89, 49; 141: 7; Ordsp. 1: 12; 30: 
16; Præd. 9: 10; Højs. 8: 6; Es. 5: 14, engelsk helvede: 38: 10; Ez 31: 
15-17; 32: 21, 27, de fire sidste steder er oversatte helvede i det 
engelske. I mange af disse skriftsteder er ordet i den nyere 
oversættelse oversat "dødsriget." 
For at oplyse dette tydelig vil vi anføre nogle engelske texter ved 
siden af de danske.
"Herren er den, som døder og gjør levende; som nedfører til helvede 
og fører op igjen." 1 Sam. 2: 6.
"The lord killeth and maketh alive, he bringeth down to the grave and
bringeth up."
"De slider sine dage i det og de, og i et øjeblik nedtrykkes de til 
helvede." Job 21: 13.

"They spend their days in wealth and in a moment go down to the 
grave."
"Din højhed er nedkastet i helvede." Es. 14: 11.
"Thy pomp is brought down to the grave."
"Jeg vil forløse dem af helvedets vold; jeg vil gjenløse dem fra 
døden: død! jeg vil være din pestilense, helvede! jeg vil være din 
ødelæggelse; fortrydelse skal skjule for mine øjne." Hos. 13: 14.
"I will ramsom them from the power of the grave; I will redeem them
from death: O death, I will be thy plagues; O grave, where is thy 
victory?
Disse tekster er anførte efter det amerikanske bibelselskabs 
oversættelse. I vejsenhusets nyere udgave staar paa disse steder 
"dødsriget".
Her kan enhver se, hvorledes den danske bibel vidner, at Herren 
nedfører til helvedes eller dødsrigets vold o. s. v., medens den 
engelske bibel i de selvsamme tekster forsikrer os, at det er graven, 
som Herren nedfører til, og hvorfra han atter vil forløse menneskene. 
Der er vel neppe nogen, som kan tænke sig, at Gud ved døden skal 
være det danske folk til en særskilt plads, som kaldes helvede eller 
dødsriget, medens han simpelthen fører det engelske folk til graven. 
Ejheller kan man forstille sig, at de danske har et tilbud om frelse fra 
helvede, medens alle de, som taler engelsk, simpelthen har Herrens 
løfte om, at han vil oprejse dem af graven. enhver kan se, at graven 
og helvede betegner et og samme sted. (Herfra undtages naturligvis 
de tolv steder i det nye testamente, hvor helvede er oversat fra 
Gehenna og betegner ildsøen eller de ugudeliges straffested.)
Helvede eller graven er ogsaa kaldt "de dødes rige." "Thi du skal ikke
forlade min sjæl i de dødes rige, ikke heller tilstede din Hellige at se 
forraadnelse." Ap. gj. 2: 27.
I den svenske oversættelse er det samme sted kaldt helvede "Ty du 
övergifver icke min själ i helvetet, och tillstäder icke att din helige 
skall se förgängelse."
Og det selv samme sted, hvor Kristus gik hen, da han døde, hvor 
David maatte gaa hen i døden, og hvor alle mennesker gaar i døden, 
kalder David graven: "De skal lægges i graven som saar, døden skal 
fortære den; . . . Men Gud skal forløse min sjæl af gravens vold, thi 
han har antaget mig. Sela." Sal. 49: 15, 16. (Norsk oversættelse.)
Dødsriget, helvede og graven er altsaa den plads, hvor alle 
mennesker ii døden finder hvile.
For at gjøre dette punkt end mere tydelig og imodsigeligt, vil vi 
anføre nogle steder af den svenske, danske og norske oversættelse. 
Sheol eller det sted, hvor mennesket farer hen i døden, kaldes i den 
svenske bibel ligesom de samme steder i den engelske bibel 
"helvede." I den danske bibel hedder det "dødsriget." Og den norske 
oversættelse saa vel som det amerikanske bibelselskabs danske 
oversættelse fortæller os rent ud, at det er "graven." Naar man 
derefter læser bibelens beskrivelse over dette sted, at det er "i støvet,"
"et meget mørkt land," "under mulde," hvor der er forraadnelse og 
orme, og hvor døden fortærer dem som faar, saa kan man ikke godt 
misforstaa, at dødsriget ligefrem er graven eller rettere i det hele taget
jordens indre med alle de grave, som deri findes. Her falder de 
samme tekster i orden efter hverandre paa svensk, dansk og norsk: - 
"Ty din godhet är stor öfver mig, och du hafver frälst min själ utur 
det djupa helvetet."
"Thi din miskundhed er stor over mig, og du friede min sjæl af den 
nederste grav." Sal 86: 13.
"Derföre hafver helvetet udvidgat sin själ, och uppgapat med sina 
kräfter utan maatto, at nederfara skola baade deres härlige och den 
menige man, baade deras rike och glade."
"Derfor skal dødsriget udvide sit svælg og oplade sin mund 
umaadeligen, at baade dets ypperlige og dets menige folk, baade den,
som buldrer, og den, som er glad udi den, skal fare derned."
"Derfor har graven udvidet sig selv og opladt sin mund umaadelig, at 
baade dets ypperlige folk og dets menige folk, baade den, som 
buldrer, og den, som er glad udi den, skal der nedfare." Es. 5: 14.
"Jag förskräckte hedningarne, da de hörde honom falla daa jag 
nederstörte honom till helvetet, med dem, som uti kulona fara . . . . 
Ty de maaste och med honom neder aat helvetet, till de slagna med 
svärd."
"Jeg gjorde, at folkene bævede ved lyden af hans fald, da jeg styrtede
ham ned i dødsriget til dem, som fare ned i hilsen . . . Ogsaa de 
nedfarer med ham i dødsriget til dem, som var ihjelslagne ved 
sværd."
"Jeg gjorde, at hedningerne bævede for hans falds lyd, der jeg lod 
ham fare ned i graven med dem, som farer ned i hulen. . . . Ogsaa de 



nedfor med ham i graven til dem, som var ihjelslagne med sværd." 
Ez. 31: 16, 17.
"Dersom skola tale i helvetet de starke hjeltar, med deres hjelpare." 
"De vældiges fyrster taler om ham midt af dødsriget, med hans 
hjælpere."
"Och veldiges fyrster taler om ham midt af dødsriget, med hans 
hjælpere." Ez. 32: 21.
"Och alle andre hjeltar, som ibland de oomskaaarne fallne och med 
deras krigsvärjor till helvetet, farne äro, och hafva mast lägga sine 
svärd under sin hufvud."
"men de ligger ikke ved de helte, som er faldne af de uomskaarne, 
hvilke nedfor til dødsriget med deres krigsvaaben, og fik deres sværd 
lagte under deres hoveder."
"Og skal de ikke ligge hos de vældige, som er faldne af dem, som har
forhud, som nedfor til graven med sit krigstøj og lagde sine sværd 
under sine hoveder." Ez. 32: 27.
"Ack alt du fördolte mig i helvete, och fordolde mig saa länge din 
vrede afgaar."
"Gud du vilde gjemme mig i graven, ja skjulte mig, indtil din vrede 
vendte om" Job 14: 13.
I sidst anførte tekst staar "graven" baade i den danske og i den norske
oversættelse. det er aabenbart, at Job ikke ønskede at blive gjemt i det
helvede som brænder med ild og svovl, og som bliver straffestedet 
for de ugudelige, men han vilde hvile i graven, indtil Herren kom.

De døde er i graven.
"Du er støv og skal blive til støv igjen." 1 Mos. 3: 19. Her tales 
visselig til den del af mennesket, som besidder forstand. "Og alle 
hans [Jakobs] sønner og alle hans døtre lagde sig efter at trøste ham, 
men han vilde ikke lade sig trøste og sagde: jeg maa sørgende fare 
ned til min søn i graven! og hans fader begræd ham." Kap. 37: 35. 
Jakob troede ikke, at hans søn Josef var i himmelen; thi hvad skulde 
han da græde for. Han vidste, at dersom Josef var død, saa var han i 
graven. Og Jakob ventede ikke at fare op til himmelen, men at fare 
ned til sin søn i graven. Disse tanker om at fare op til himmelen, før 
Jesus kommer, havde ikke plads i Jakobs hjerte.
"En sky forgaar og farer bort, ligesaa skal den, der farer ned til 
dødsriget, ikke komme op igjen. . . Thi snart skal jeg ligge under 
mulde, og naar du søger mig, da er jeg ikke mere." Job. 7: 9, 21.
"Jeg havde opgivet aanden, og intet øje havde seet mig! Jeg skulde 
have været, som om jeg ikke havde været til, været ført til graven fra 
moders liv, . . .  til mørkheds og dødens skygges land, et skummelt 
land som mørke - dødens skygge og igen orden - hvor selv lyset er 
mørke." Job 10: 18, 19, 22. "Gid du vilde gjemme mig i graven, ja 
skjule mig, indtil din vrede vendte om; at du vilde sætte mig en 
beskikket tid og vilde komme mig ihu igjen!" Kap. 14: 13. Job var 
villig til at vente til dommens og opstandelsens dag.
"Dersom jeg end forventer noget, da er det graven som min bolig; jeg
har redet mit leje i mørket. Jeg har raabt til graven: du er min fader! 
til ormen: min moder og min søster! . . . Den skal nedfare til gravens 
porte, naar der tilmed bliver ro i støvet." Jobs haab var alene i 
opstandelsen. Kap. 19: 25, 26. "De skal ligge tilsammen med 
hinanden i støvet, og ormene skal bedække dem" Kap. 21: 26.
"Skal dødninger opstaa, skal de takke dig? Sela. Fortælles der vel i 
graven om din miskundhed? om din sandhed i dødens bo?" Sal. 88: 
11, 12. Der er ingen tale eller taksigelse i sheol, graven. "De lægger 
sig i graven som faar, døden skal fortære dem. . . . Men Gud skal 
forløse min sjæl af dødsrigets vold." Sal. 49: 15, 16. Gud alene kan 
forløse graven eller dødsriget. "Dersom Herren ikke havde været min
hjælp, da havde min sjæl paa lidet nær boet i det stille." Sal 94: 17. 
"De farer alle til eet sted: de er alle komne af støv, og de vender alle 
tilbage til støv." Præd. 3: 20. Baade de gode og onde mennesker farer
alle til eet sted, graven. "Alt,, hvad din haand formaar at gjøre med 
din kraft, gjør det; thi der er hverken gjerning eller tanke eller 
kundskab eller visdom i dødsriget, hvor du farer hen. Kap. 9: 10. 
Dette afgjør uden omsvøb, at de døde kan hverken tænke, tale eller 
handle i sheol, graven eller dødsriget. "Og I skal fornemme, at jeg er 
Herren, naar jeg oplader eders grave, og naar jeg fører eder op af 
eders grave, mit folk!" Ez. 37: 13. Naar Herren samler sit folk, 
bringer han dem hverken ned fra himmelen eller ud af en 
mellemtilstand, som kaldes helvede, men han fører dem op af graven.
Da skal de prise Herren. "Og mange af dem, som sover i støvets jord,
skal opvaagne." Dan. 12: 2.

De døde sover og er stille.

"Thi David, der han i sin livstid havde tjent Guds raadslutning, sov 
han hen og blev henlagt til sine fædre og saa forraadnelse." Ap. gj. 
13: 36. "Og som han [Stefanus] dette sagde, sov han ind." Kap. 7: 60.
"Og gravene oplodes, og mange af de hensovne helliges legemer 
opstode, og de gik ud af gravene efter hans opstandelse." Math. 27: 
52, 53. Dersom disse helliges fornemste del, sjælen, havde været i 
himmelen eller helvede, saa vilde det  hver have været omtalt. De 
kom ud af graven; og indtil den tid sov de. Men dersom de sov, saa 
var de ikke vaagne.
"Men der en Mand, er hans kraft forbi; og opgiver et menneske 
aanden, hvor er han da? Hertil vilde mange svare: Legemet er i 
graven men det egentlige menneske, sjælen, er i himmelen. Hør nu, 
hvad Guds ord svarer. "Vand løber ud af søen, og en flod svinder og 
bliver tør: saaledes lægger og et menneske sig og staar ikke op; indtil 
himlene ikke mere er, opvaagner de ikke, og de opvækkes ikke af 
deres søvn." Job 14: 10-12. Men der kommer en forløsnings time paa
opstandelsens morgen. om den siger Job: "Du skulle kalde, og jeg 
skulde svare dig; du skulde længes efter dine hænders gjerning!" 
15de vers. Kjære Læser, enten du nu tror dette eller hint, saa kan din 
tro ikke forandre denne sandhed at de døde sover indtil dommens 
dag. "Himmelen og jorden skal forgaa; men mine ord skal ingenlunde
forgaa." Luk. 21: 33. "Hvorfor døde jeg ikke fra moders liv af? . . . . 
Thi saa havde jeg nu ligget og været stille; jeg havde sovet, jeg havde
da hvilet . . . Eller og jeg havde ikke været ti, som et utidigt foster, 
der bliver i skjul, som de spæde børn, der ikke saa lyset. Der [i 
graven eller døden] har de ugudelige ladet af at gjøre uro; og der 
hviler de kraftesløse. Der har de bundne ro med hverandre; de hører 
ikke fogedens røst." Job 3: 11-18. Her ser vi, at vi i dødsriget er de 
døde stille og kan ikke høre.
Naar der tales i skriften om de helliges død, saa hedder det ingen 
steder, at de gaar hjem til gud eller til himmelen, men at de bliver 
begravne og sover eller ligger med sine fædre. "Og Jotham laa med 
sine fædre, og de begrov ham i Davids stad." 2 Krøn. 27: 9. "Og 
Ezekias laa med sine fædre." 2 Kong. 20:21. "Saa laa David med sine
fædre og blev begraven i Davids stad." 1 Kong. 2: 10. "Og Herren 
sagde til Moses: se, du skal ligge med dine fædre." 5 Mos. 31: 16. 
Dersom de hellige vi var i himmelen hos sine fædre, saa var det ikke 
rimeligt, at de vilde ligge og sove hele tiden. Men disse udtryk passer
vel paa graven og døden.
"Men dersom Kristus ikke er opstanden, . . . .saa er og de fortabte, 
som er hensovede i Kristus . . . .Men nu er Kristus opstanden fra de 
døde og er bleven den førstegrøde af de hensovede." 1 Kor. 15: 17, 
18, 20. De, som er døde i Kristus, er hensovede, og dersom der ingen 
opstandelse blev, saa vilde de aldrig opvaagne eller blive levende 
igjen. Dersom læren om, at sjælen farer til himmelen straks efter 
døden var stand, saa var dette ikke sandt; thi saa var de ikke fortabte, 
selv om der ikke blev nogen opstandelse.
"Dersom de døde ikke opstaar, da lad os æde og drikke, thi i morgen 
dør vi!" 1 Kor. 15: 32. Med andre ord: dersom der er ingen opstan-
delse da er døden det sidste af mennesket. Dette omstyrter aldeles 
den almindelige teori. Dersom sjælen gaar engen til himmelen eller 
helvede før opstandelsen, sae er dette skriftsted aldeles fejl. Men alle 
Guds ord er sande. Det er menneskene, som tager fejl. Al salighed og
evigt liv er afhængigt at opstandelsen. Men opstandelsen er afhængig
af Kristus, som er opstandelsen og livet.
Vi vil anføre endnu et vidnesbyrd af Paulus om de hensovede, som er
saa ligefremt, at selv et barn ikke behøver at fare vild deri, nemlig 1 
Thess. 4: 13-16: "Men jeg vil ikke, at I skal være uvidende, brødre! 
om de hensovede, paa det I ikke skal sørge som de andre, der ikke 
har haab." Her kan vi visselig vente, at Paulus vil give os al den 
oplysning, som en kristen bør have om denne gjenstand. Han 
fortæller ikke et ord om den udødelige sjæl, men viser blot hen til 
Jesu tilkommelse og opstandelsen. "Thi dersom vi tror, at Jesu er død
og standen, da skal og Gud saaledes føre de hensovede ved Jesus 
frem med ham."
Hvorledes er det? Ligesom Kristus opstod, saaledes skal og de 
opstaa. Hvornaar vil da dette ske?
"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."
Hvilken fejlagtig fortolkning det er, at de hensovede maa betegne 
saadanne, som ikke er ganske døde! det 16de vers siger jo om de 
samme hensovede, at de var "døde."



Hvilke selvmodsigende forklaringer man ofte maa høre: "Hensovet 
betyder at være vaagen i himmelen og at synge med al magt for Guds
trone! "døde" betyder at leve for Guds ansigt i lysens boliger, hvor 
døden aldrig kan komme! Den, som nu ikke vil tro, at dette er ret, 
bliver let udsat for menneskers foragt. Men det er bedre at tro 
Herrens ord. Gaa selv til Guds ord rene kilde og lære at bie efter 
Herren og at glæde dig i hans herlige tilkommelse.

De døde kan ikke tænke eller vise Herren.
"Du overvælder ham [et menneske] evindelig, og han farer hen, du 
forvender hans udseende og lader ham fare. Er hans børn i ære, da 
ved han det ikke, er de ringe, da mærker han det ikke. For ham er kun
smerte, hans kjød lider og for ham sorgen, hans sjæl føler." Job. 14: 
20, 22.  Saalænge der er liv hos mennesket, saa at hans kjød er paa 
ham og hans sjæl hos ham, saa kan han fornemme smerte og sørge, 
men efter døden ved han intet og agter ikke paa noget. Et menneskes 
forstand forgaar, naar han dør.
"Thi der er ingen ihukommelse af dig i døden; hvo vil takke dig i 
dødsriget." Sal. 6: 6. "Vil du vel gjøre underes for de døde? eller skal 
dødninger opstaa, skal de takke dig? Sela. Fortælles der vel i graven 
om din miskundhed ? om din sandhed i dødens bo? Kjendes vel dine 
undere i mørket? eller din retfærdighed i forglemmelsens land?" Sal. 
88: 11-13. "De døde lover ikke Herren ejheller nogen af dem, som 
nedfarer til det stille." Sal. 115: 17. Hans aand udfarer, han vender 
tilbage til sit støv paa den dag er det fordi med hans stolte anslag." 
Hans aand udfarer, han vender tilbage til sit støv; paa den dag er det 
fordi med hans stolte anslag." Efter det engelske: paa den samme dag
forgaar hans tanker. Sal. 146: 4. Menneskets hukommelse, forstand 
og tanker forgaar i døden. "Thi de levende ved, at de skal dø; men de 
døde ved ikke noget, og de har ingen løn ydermere; men deres 
ihukommelse er glemt. Baade deres kjærlighed og deres had og deres
avind er forlængst forsvunden; og de har i al evighed ingen del 
ydermere i alt de, som sker under solen. . . Thi der er hverken 
gjerning eller tanke eller kundskab eller vjsdom i dødsriget [sheol], 
hvor du farer hen." Præd. 9: 5, 6, 10. Disse vidnesbyrd kan ikke 
misforstaaes´ De indeholder ikke figurlige talemaader, thi alt er talt 
ligefrem, bogstaveligt. levende, døde, had, kjærlighed, gjerning, 
tanke, dødsriget, er alt bogstaveligt. Enten er nu skriften fejl, eller 
ogsaa mennesker er fejl og har ombygget Guds kundskab for verdens
visdom. Kundskab og følelse, enten det er kjærlighed eller had, 
forgaar, naar mennesket dør.
Dette er ret klarlig fremstillet i historien om Kong Ezekias, Es. 38. 
Herren skikkede bud til ham sigende: "Beskik dit hus, thi du skal dø 
og ikke leve" Naar døden kommer, da ophører livet Ezekias havde 
vandret med et retskaffent hjerte for Herrens ansigt. Men da han 
hørte dette budskab, blev han saare bedrøvet og græd bitterligen. 
Dersom han havde troet, ad døden var en port, hvorigjennem han 
kunde fare lige hjem til Herren og himmelens herlighed, saa maatte 
dette budskab have glædet ham inderligen. Men han vidste vel, at han
maatte gaa i graven og sove til opstandelsen. Da han bed ydmygt til 
Herren, hørte Gud hans bøn og lagde femten aar til hans dage. 
Ezekias bliver atter vel og priser Herren derfor. "Jeg sagde: Nu, da 
jeg har faaet rolige dage, maa jeg vandre ind ad dødsrigets porte, jeg 
maa save det øvrige af mine aar. Jeg sagde: jeg skal ikke se Herren, 
Herren i de levendes land; jeg skal ikke skue menneskene mere, naar 
jeg er blandt dem, som bor i skyggeriget. Min levetid er afbrudt og 
flyttet fra mig som en hyrdes telt; jeg har sammenrullet mit liv som 
en væver sin væv." Es. 38: 10-12. Hvor vidt forskjelligt dette er fra 
den almindelige mening. De tror, at de skal se Herren, naar de dør, 
men han siger: jeg skal ikke se Herren. De mener, at de kan skue ned 
paa sine venner og slægtninger efter døden, men Ezekias siger: jeg 
skal ikke skue menneskene ydermere. De antager, at livet først ret 
begynder ved døden, men han ´at da er levetiden forbi. Han vidste, at 
livet da maatte ophøre baade for aand og sjæl og legeme. "Herre! ved
disse ting lever man, og ved dem alle faar min aand liv. . . . Du har 
kjærligen annammet min sjæl fra fordærvelsens grav. . . . Thi 
dødsriget takker dig ej, døden lover dig ej: de, som nedfarer i graven, 
venter ikke paa din trofasthed. Den, som lever, ja den, som lever han 
takker dig, som jeg i dag." Es. 38: 16-19. Saaledes er det og vidnet 
om Abraham og Jakob, at deres kundskab er forgangen. "Thi du er 
vor fader, thi Abraham ved intet af os, og Israel kjender os ikke." Es. 
63: 16. Den hellige skrift lærer tydelig at livet og tankerne forgaar i 
døden.

Død og uforkrænkelighed.

Døden betragtes af mange som en velkommen gjæst, som en ven 
hvilken vi skal længes efter og hilse med glæde. Denne anskuelse 
grunder sig paa en fejl opfattelse af dødens natur. Døden er 
indkommen i verden som ens traf for synden og er en forbandelse. 
dette harmonerer godt med, at døden er en udslukkelse af alt liv, 
virksomhed, tanke og handling, en tilstand af mørke, stilhed, 
forglemmelse og ødelæggelse. Og netop fordi døden er en tilstand af 
fuldkommen ubevidsthed er det, at skriften ikke tager denne tilstand i
betragtning; men taler om dette liv og dernæst om dommen og 
opstandelsen uden hensyn til døden, som om disse ting fulgte ret efter
hverandre. Dette er netop den samme maade, som vi bruger, naar vi 
fortæller et menneskes historie. Da taler vi i almindelighed ikke 
noget om den tid, han sover. Saaledes hedder det i Heb. 9: 27: "Det er
menneskene beskikket engang at dø, men derefter dommen." Vi ved, 
at dommen ikke bliver holdt førend den store dag. Naar mennesket 
sover hen i døden, ved det intet, før det vaagner op til dommen. Om 
end en mand sover i tusende aar, og da opvækkes, fra er det for ham 
som den dag igaar. Derfor hedder det, efter døden er dommen. Det er 
det næste, som vi ved. Den retfærdige opvaagner til at annamme 
livets krone, og den ugudelige til den evige straf. derfor omtaler 
skriften altid Jesu komme: som om det var nær forhaanden. Og om vi
end for seks tusende aar, saa er dog et saadant tidsrum ikke saa meget
i forhold til evigheden, som et støvgran til det umaalelige verdens-
rum med sine utallige og store kloder.
Døden er en fiende af menneskeslægten og den sidste fiende, som 
Kristus skal tilintetgjøre. "Den sidste fiende, som tilintetgjøres, er 
døden." 1 Kor. 15: 26.
Rakel græder over sine børn; thi de er ikke mere til. "Saa siger 
Herren: hold din røst fra graad og dine øjne fra taarer; thi der er løn 
for dit arbejde, siger Herren, og de [børnene] skal komme tilbage fra 
fiendens land." Jer. 31: 15, 16. Dette ord blev fuldbyrdet, ad Herodes 
lod ihjelslaa alle drengebørn, som var i Bethlehem og i alle dens 
egne, fra to aar og derunder. Math. 2:16. Da disse børn døde, var de 
ikke mere til. De gik til fiendens eller dødens land. Men Jesus vil 
oprejse dem paa den yderste dag. "Men dette er Faderens vilje, som 
mig udsendte, at jeg skal intet miste af alt det, som han har givet mig;
men jeg skal oprejse det paa den yderste dag." Joh. 6: 39. Graven er 
vort fælles hus, dødens land vor bopæl; men Jesus er vort haab, han 
vil udfri os af fiendens land paa den yderste dag. lad os da trøste hver
andre med disse ord.
Liv og uforkrænkelighed er ikke aabenbaret igjennem hedenske 
fabler, men Jesus har aabenbaret det evige liv for os. "Men nu er 
kundgjort ved vor frelsers Jesu Kristi herlige aabenbarelse, som til 
intetgjorde [overvandt] døden og bragte liv og uforkrænkelighed for 
lyset ve evangelium." 2 Tim. 1:10. Læren om sjælens udødelighed er 
ikke bragt for lyset ved evangelium. den elskede blandt hedningene, 
læge for Jesus kom til verden. Den harmonerer ikke med evangeliets 
lære om uforkrænkelighed. Derfor er den en falsk udødelighedslære. 
Den har sin oprindelse fra slangen i edens have, som forsøgte at gjøre
Guds ord til løgn. "I skal ikke dø døden." 1 Mos. 3:4. Siden finder vi 
den samme lære blandt Ægypterne, Grækerne og Romerne. De troede
ikke paa opstandelsen og kjendte intet til evangeliet, men mente i 
almindelighed, at sjælen var et væsen, som ikke kunne dø. Den gik til
Olympus, til Jupiter eller i underverden til Pluto. Deres gamle skrifter
er fulde af saadanne fabler. Vore gamle forfædre havde lignende 
anskuelser. Odin var deres Gud tilligemed Thor, tyr og mange andre. 
dersom de var tapre i krigen, gik deres udødelig sjæle straks efter 
døden til Valhalla til guderne. Der skulle de slaaes hver dag, spise 
flesk og drikke mjød. af guldhorn, som valkyrierne (jomfruer) rakte 
dem. Vi behøver visselig ikke evangeliet til at lære os saadanne 
fabler. Men Jesus viser hen til Herrens store og forfærdelige dag, paa 
hvilken domsbasunen skal lyde, og Herren vil skjænke udødelighed 
til alle dem, som forventer hans herlige aabenbarelse. Heb. 9: 28. 
"Thi basunen skal lyde, og d døde skal opstaa uforkrænkelige." 1 
Kor. 15:52.
Udødelighed er en egenskab, som Gud alene er i uafhængig besidelse
af. "Den evige konge, den uforkrænkelige, usynlige, den alene vise 
Gud [Faderen]." 1 Tim. 1:17. "Han, som alene har udødelighed, som 
bor i et lys, vil hvilket ingen kan komme hvem intet menneske har set
ikke heller kan se; ham være ære og evig magt!  amen." Kap. 6:16. 
Faderen har givet evigt liv eller uforkrænkelighed til sønnen, og han 
kan give det til, hvem han vil. "Ligesom den levende fader udsendte 
mig, og jeg lever ved Faderen; ligesaa skal og den, som mig æder 
[tror paa mig], leve ved mig." Joh. 6:57. "Fader! timen er kommen; 
herliggjør sin søn, at og din søn kan herliggjøre dig. Ligesom du har 



givet ham magt over alt kjød, paa det at han maa give alle dem, som 
du har givet ham, et evigt liv." Joh. 17: 1,2.
Denne herlige gave, uforkrænkelighed, kan erholdes af hvem, som 
vil, paa de betingelser, som er nedlagte i skriften. "De største og 
dyrebareste forjættelser er os skjænkede paa det, at I ved disse skal 
blive delagtige i den guddommelige natur, naar I flyr denne verdens 
forkrænkelighed i lyster." 2 Pet. 1: 4. Udødelighed er den 
guddommelige natur, og Gud har forjættet os, at vi kan blive 
delagtige deri. Vi er altsaa ikke nu delagtige deri. For at dette kan 
ske, maa vi først fly den fordærvelse, som er i verden, og ved Guds 
aands hjælp anvende al flid i gudfrygtigheds øvelse. "Thi saaledes 
skal rigeligen gives eder indgang i vor herres og frelsers, Jesu Kristi 
evige rige." 11. vers.
"Thi han skal betale hver efter sine gjerninger: dem, som ved 
bestandighed i god gjerning søger ære og hænder og 
uforkrænkelighed, et evig liv." Rom. 2: 6, 7. Vi behøver ikke at søge 
efter det, som vi allerede er i besiddelse af, dersom uforkrænkelighed
var en egenskab eller et væsen, som nu boede i os, saa kunde vi ikke 
søge den. Men hverken vor aand eller sjæl eller vort legeme er 
udødelige. Selv den hovmodigste farisæer er kun støv og aske. Gud 
alene har udødelighed. han tilbyder denne herlige gave til sine svage 
skabninger. Men de maa komme som tiggere. Gud staar de 
hoffærdige imod, men de y6dmyge giver han naade. Enhver, som vil 
annamme denne store Guds naade og blive standhaftig god gjerning, 
vil han skjenke udødelighed eller evigt liv. Herren hjælpe dig, kjære 
læser, at agte dette højere end al verdens og syndens glæde. Maatte 
du udvælge Jesus for din del og elske, tjene og lyde ham, saa at du 
maa findes i ham og frelses paa den store dag.

Indvendinger besvarede.
Vi finder nogle tekster i bibelen, hvilke af mange benyttes som 
indvendinger imod det, som vi i det foregaaende har bevist at være 
bibelens tydelige lære, nemlig at der er intet liv efter døden uden i 
opstandelsen. Disse indvendiger kommer ikke deraf, at skriften 
modsiger sig selv. Ved nøjere undersøgelse finder vi, at ingen af dem
bogstavelig lærer, at mennesket lever i døden. Men menneskene har 
draget en slutning fra dem, som de har afpasset efter sine egne 
forudfattede meninger. vore slutninger og udlæggelser kan ikke være 
rette, dersom de strider imod det, som skriften bogstaveligt og i 
almindelighed lærer. Vi vil nu undersøge disse indvendinger.

Den rige mand og Lazarus.
Denne lignelse findes i Luk. 16: 29-31. Nogle paastaar, at det er 
ingen lignelse. Vel, dersom det ikke er en lignelse, saa er det en 
bogstavelig historie. Lad os se, om dette kan være muligt. Der var et 
rigt menneske. Der var en fattig ved navn Lazarus. Den fattige døde 
og blev henbaaren af englene i Abrahams skjød. Hvem var det, som 
døde? - Lazarus. Hvem var det, som englene bar hen i Abrahams 
skød? - Den selvsamme Lazarus.
Maaske du mener, at det var hans sjæl. Men det staar der ikke. der er 
ikke nævnt et ord om aand eller sjæl i hele historien. Men jeg slutter 
mig til, siger du, at det maa være hans sjæl. Hvordan kommer du til 
denne slutning? - Den passer bedst efter mine gamle ideer, thi jeg har
altid troet, at mennesket har en udødelig sjæl.
Netop heri ligger sjælen. Man drager slutninger efter sine egne 
forudfattede meninger. lad os nu lægge disse til side og drage vore 
slutninger alene fra det, som staar skrevet.
Det var den samme Lazarus, som døde, der blev henbaaren i 
Abrahams skjød. Hvad er Abrahams skjød? - En del af Abraham. 
Hvor er Abrahams skjød? - Der hvor Abraham er. Men Guds ord 
viser ikke, at Abraham er nogen del af ham er nogensinde gaaet til 
himmelen: Hvor er da Abraham? - "Og Abraham opgav aanden og 
døde i en god alderdom gammel og mæt, og [Abraham] blev samlet 
til sine folk . . . Hans sønner begrov ham i den hule, Makpela." 1 
Mos. 25: 8, 9.
Hvem var Abrahams folk? - "Eders fædre boede fordum paa hin side 
floden, Thara, Abrahams fader og Nakors fader; og de tjente andre 
guder." Jos. 24: 2. Abrahams fædre var afgudsdyrkere. De blev alle 
samlede i graven.
Den rige døde ogsaa og blev begraven. Hvem blev begraven? - Den 
rige mand. Og der han opløftede sine øjne i helvede, der han var i 
pine, saa han Abraham langt bort og Lazarus i hans skjød. Hvem var 
det, som opløftede sine øjne og saa Abraham og Lazarus? - Den 
selvsamme rige mand, som blev begraven. Matte du mene, det var 
hans sjæl, men det staar der ikke. Der tales udtrykkelig om legemet. 

Der er talt om øjne og tunge og finger og ild og vand, hvilket alt 
henhører til legemet og legemlige ting. Dersom alt dette skal 
forstaaes bogstavelig, saa kan de ugudelige og retfærdige se, høre og 
tale med hverandre efter døden, og de ugudeliges forbandelser og 
jammerraab blander med de saliges pris.
Det hele er en lignelse. I kap. 15: 3 læser vi: "Men han talede denne 
lignelse til dem." Derefter er flere lignelser fortalte, men det er just 
ikke nævnt ved hver af dem, at de var lignelser. Se 8. og 11. vers. 
Ligeledes kap. 16: 1: "Der var et rigt menneske, som havde en 
husholder." Saaledes begynder ogsaa førnævnte lignelse. "Men der 
var et rigt menneske."
Lignelser oplyser visse læresætninger, men det er ikke enhver ting, 
som fortælles, der just passer til læresætningen. De er saaledes 
sammenføjede at de danner en historie, og ofte er enkelte dele deraf 
brugte blot for at sammenføje historien. F. eks. i lignelsen om det 
fortabte faar hedder det, at naar hyrden har fundet det, lægger han det
med glæde paa sine skuldre. Kristus søger ogsaa syndere, men han 
holder dem just ikke fast paa sine skuldre som lam, saa at de ikke 
kunde springe bort fra ham, om end de vilde.
Denne lignelse blev fremsat for at oplyse daarligheden af 
pengegjerrighed, hvilken farisæerne besat i en stor grad. De døde er 
fremstillede talende i hades, graven, ikke for at vise, at de døde der er
levende, hvilket vilde stride ganske imod det øvrige Guds ord; men 
for at vise, hvad de vilde sige, om de kunde tale. Saaledes er og paa 
andre steder i skriften de livløse ting og døde folk fremstillede 
talende. det er  jo udtrykkelig skrevet om Abraham, at han intet ved 
at os. "Abraham ved intet af os, og Israel kjender os ikke." Es. 63: 16.
Og han døde i troen uden at have opnaaet forjættelserne. Heb. 11:13. 
Vi har klarligt bevist, at hades er graven. men der er vel ingen, som 
tror, at den rige mand og Abraham talte sammen i graven. "Men 
dersom nogen af de døde gik til dem, da omvendte de sig. Men han 
sagde til ham: hører de ikke Moses og profeterne, skal de heller ikke 
tro, om nogen opstod fra de døde." Disse personer var alle døde, og 
Lazarus kunde ikke komme til de levende uden en opstandelse. I 
opstandelsen kommer menneskene ikke ned fra himmelen eller ud af 
helvede, men de kommer op af graven. Saaledes bliver selv denne 
lignelse et kraftigt vidnesbyrd om, at der er intet liv efter døden uden 
opstandelsen.
Lignende steder findes hos Es. 14: 4-18. Her tales om kongen af 
Babels fald og begravelse. Der fortælles, at fyrretræerne glæder sig, 
og cederne taler. De døde konger taler til ham nede i sheol eller 
graven. "Du er og bleven svag som vi, du er bleven os lig." Men i det 
18. vers siges der, at de ligger med ære begravne hver i sit hus.
Ez. 31: 2, 14-18. Her fortælles om Farao, at han er hengiven i døden 
at komme under jorden. "Paa den tid, der han foer ned i graven, 
gjorde jeg, at man sørgede." Her fortælles flere gange, at de for ned i 
graven eller dødsriget, sheol eller helvede. Og at dette var under 
jorden. Videre, at de andre døde bleve trøstede nede i jorden. videre, 
at de andre døde bleve trøstede nede i jorden og talede til Farao.
Ez 33: 18-31. Læs den hele lignelse om ægypternes mangfoldighed, 
hvorledes de nedfor i hulen hen under jorden og ligger midt iblandt 
de ihjelslagne ved sværd. Om Farao hedder det: "Og alle de stærke 
iblandt de vældige skal tale til ham midt af graven." Saaledes talte 
ogsaa Abraham til den ringe mand. Ingen kan negte, at hades, hvor 
Abraham var, og sheol, hvor Farao og alle disse ihjelslagne var, er en
og samme plads. Og at det virkelig er graven, kan man ikke 
misforstaa, naar man løser 27. vers.
"Og skal de ikke ligge hos de vældige, som er faldne af dem, som har
forhud? som nedfor til graven [sheol] med deres krigstøj og lagde 
deres værd under deres hoveder." Og ligesom det er sagt om den rige 
mand, at han saa Abraham, saaledes er det og her sagt: "Dem skal 
Farao see og skal trøstes tilligemed al sin mangfoldighed, som er de 
ihjelslagne ved sværd."
Dersom du endnu, kjære læser, tror, at de døde kan se og tale nede i 
graven, saa er det din overbevisning. Men jeg haaber, at du vil i al 
kjærlighed og sagtmodighed overveje disse ting og ved Guds naade 
lære at tro den sandhed, at uden Jesus og opstandelsen er der intet liv 
efter døden.

Røveren paa korset.
"Og han [en af misdæderne, som var korsfæstede med Jesus] sagde til
Jesus: Herre, kom mig ihu, naar du kommer i dit rige! Og Jesus sagde
til ham: sandelig siger jeg dig, i dag skal du være med mig i paradis."
Luk. 23: 42, 43. Herfra drages den slutning, at røverens udødelige 
sjæl gik med Jesus til himmelen den samme dag.



Det er mærkeligt nok, at paa dette sted er der ikke talt et ord om sjæl 
eller aand, hvilke udtryk dog ellers forefindes paa hyppigt i skriften. 
Jesus siger ikke: i dag skal din sjæl være med mig i paradis; men : du
skal være med mig paradis. Paradis er i himmelen. Åb. 2:7. "Den, 
som sejrer, ham vil jeg give at æde af livets træ, som er midt i Guds 
paradis." Og i Åb. 22:2 ser vi, at livets træ er i det nye Jerusalem i 
himmelen. "Midt i stadens gade og paa begge sider af floden vokste 
livets træ." Ligeledes i 2 Kor. 12: 2,4, lærer vi, at paradis er i den 
tredje himmel. Men himmelen er, hvor Gud bor. vi skal nu se, at 
Jesus ikke gik til paradis den dag, han døde. Tre dage derefter, da han
stod op af graven, siger han til Maria: "Rør ikke ved mig; thi jeg er 
endnu ikke opfaren til min fader." Joh. 20: 17. Men dersom Jesus 
selv ikke gik til paradis den dag, saa kunde røveren ikke heller være 
med ham der.
Du spør, hvad betyder da fornævnte tekst? Kommaer er indsatte af 
mennesker, længe efter at bibelen blev skrevet. Og somme græske 
manuskripter har kommaet efter "i dag." Naar vi sætter kommaet 
efter "i dag, vilde det lyde saaledes: Sandelig siger jeg dig i dag, du 
skal være med mig i paradis." De tre ord, "du skal være," er oversat 
fra eet ord i grundsproget, saa at den orden, i hvilken de staar, kan 
ikke komme i betragtning.
Denne tekst vidner, at røveren skal være med Jesus, naar han 
kommer i sit rige; det er i opstandelsen, paa den yderste dag. 
Saaledes harmonerer dette skriftsted med det øvrige Guds ord. 
Lignende steder findes i 5 Mos. 27: 4: "Naar I gaar over Jordanen, da 
skal I oprejse disse stene, om hvilke jeg befaler eder i dag." "Thi jeg 
byder dig i dag at elske Herren din Gud." Kap. 30: 16. Dersom man 
satte et komma foran "i dag," saa fik det en fejl betydning. de skulde 
ikke alene elske Herren den dag; men det var den dag, han talte til 
dem. Ligeledes i 18. vers: "Da forkynder jeg eder i dag, at I skal 
omkomme."
Røveren bad Jesus: kom mig ihu, naar du kommer i dit rige. Jesus er
endnu ikke kommen i sit rige. Han skal nemlig regjere paa sin faders
Davids trone. Luk. 1: 32. Jesus regjerer nu med sin fader paa hans
trone. Åb. 3: 21. Men naar tiden kommer at verdens riger skal regjers
af Guds salvede (Åb. 11: 15), da vil han og ihukomme røveren.
Jesu  vidnesbyrd:  ”Sandelig  siger  jeg  dig  i  dag,”  har  ikke  liden
betydning under de omstændigheder, ved hvilke de blev yttret. I dag
hænger jeg her paa korset. Min disciple har forladt mig. Hele verden
er imod mig. Det ser ud, som om Gud havde forladt mig, og mine
løfter  var  intet  værdt.  Men  selv  paa  denne  dag  er  jeg  dog  Guds
enbaarne søn, og jeg har magt til at give alle dem, som tror paa mig,
et evigt liv. Derfor vær frimodig. Du skal visselig faa en plads med
mig i Guds rige.

Spaakvinden i endor.
Da filisterne droge op mod Israel til krig og lejrede sig i Sunem, var
Saul med Israels lejr i Gilboa. Hun blev saare forfærdet, da han saa
deres  lejr,  og  adspurte  Herren.  ”Men  Herren  svarede  ham  intet
hverken ved drømme eller ved Urim eller ved profeterne.” 1 Sam. 28.
Da gik han til spaakvinden i Endor og sagde:  ”Kjære, spaa mig ved
spaadoms aand, og man mig den frem, som jeg siger dig.” Det var en
aand, som Saul forlangte, at der skulde komme frem. Kvinden spør:
hvem  skal  jeg  da  mane  dig  frem?  Saul  svarer:  lad  mig  Samuel
komme op. Derefter hedder det, at kvinden saa Samuel. Og da hun
mærkede, at det var Sauel, som laa paa jorden, frygtede hun saare.
Kongen siger: frygt ikke, men hvad saa du? Kvinden svarer: jeg saa
guder stige op af jorden. Hvordan er hans skikkelse? Der kommer en
gammel mand op, og han er klædt i en kappe. Da fornam Saul, at det
var Samuel, og han bøjede sit ansigt til jorden. Derefter er Samuel
fremstillet talende til Saul. Blandt andre siger han: du og dine sønner
skal være med mig i morgen. Heraf slutter man u, at det ikke kunde
være  Samuels  legeme,  derfor  maa  det  være  hans  udødelige  aand.
Følgelig er det en del af mennesket, som ikke kan dø.
Læg mærke til,  hvor denne aand kom fra, og hvordan den saa ud.
Den kom ikke ned fra himmelen eller ud af helvede. Men der siges to
gange, at den kom op af jorden. Dersom det var Samuels aand eller
sjæl, saa vilde det bevise, at sjælen er i jorden eller graven. Videre, at

sjælen ligner en gammel mand og er iført en kappe. Tror du, at en
udødelig sjæl har et rynket ansigt og er iført klæder?
Men  siger  du,  at  det  var  Samuels  legeme,  saa  er  dette  ligesaa
urimeligt. Samuel laa begravet i Namah, og denne skikkelse kom op
af jorden i Endor. Du kan ikke tro, at Samuels legeme spadserede
igjennem jorden, indtil han kom til Endor, og der steg op af jorden.
Siger du: dette skete ved Herrens kraft, enten det saa var hans sjæl
eller legeme, saa svarer jeg nej! Gud vilde ikke give sin kraft til en
troldkvinde. Han havde udtrykkelig forbudt saadanne gjerninger og
fastsat  dødsstraf derfor.  Dersom Herren da selv hjalp til at udrette
det, saa blev han syndens tjener. Gud havde forladt Saul og vilde ikke
spare ham hverken ved rømme eller Urim eller profeterne. Derfor var
det heller ikke ved Guds kraft, at Saul erholdt dette svar. Og denne
Sauls  gjerning  var  en  aarsag  til  hans  død.  ”Saa  døde  Saul  i  sin
forsyndelse,  som han  havde  begaaet  imod  Herren,.  .  .  .  men  han
havde endog adspurt og søgt spaakvinden.” 1 Krøn. 10: 13.
Det er ogsaa afgjort, at djævelen ikke har magt til at bringe en engel
ned af himmelen, lige saa lidt som han kan oprejse et menneske af
graven. Djævelen har ofte magt til at slaa ihjel,  men han kan ikke
gjøre levende.
Hvad var det, som her foregik?
Det  var,  hvad  man  kalder  at  mane,  hvilket  sker  ved  djævelens
foranstaltning  og bestaar  i  bedrageri  og  øjenforblindelse.  Saul  saa
ingen ting, men hørte blot en røst. Alt, hvad Sul hørde, og kvinden
saa, var en ond aand eller engel, som efterlignede Samuel og maaske
paatog sig hans skikkelse, som han havde medens han levede.
Saadant djævels værk er atter blevet meget almindeligt i vore tider
under navn af spiritisme. Disse løgnens aander taler nogen sandhed
og nogen løgn. Det kan ikke bevises, at Saul døde den næste dag.
Dersom Samuel var i himmelen, saa ved du, at Sauel var uguedelig
og kunde ikke komme der. Men dersom Samuel var i graven, saa var
det lige saa falskt; thi Saul blev ikke begraven før en tid efter sin død.
Hans hoved blev afhugget  og baaret omkring i filisterens land, og
hans krog ophængt paa muren i Bethsan. 1 Sam. 31.

Elias’ bøn.
”Saa udstrakte han sig over barnet tre gange og raabte til Herren og
sagde: Herre min Gud! Kjære, lad dette barns sjæl komme inden i
ham igjen! Og Herren hørde Elias røst, og barnets sjæl kom inden i
det igjen, . . . .og det blev levende.” 1 Kong. 17: 21, 22.
Her fortælles  ikke,  at  barnets  sjæl  var  et  særskilt  væsen,  som var
levende,  efter  det  forlod  barnet.  Vi  har  vist,  at  en  levende  sjæl
betegner liv. (”Alle dyr paa jorden, . . . .i hvilke er en levende sjæl.” 1
Mos. 1: 30). Livet kom igjen, og barnet blev atter levende.

Forklarelsen.
Jesus fortalte sine disciple, at der var nogle af dem, som ikke skulde
dø, førend de saa menneskets søn komme i sit rige. Seks dage efter
tog han Jakob, Peter og Johannes med sig op paa et bjerg. ” Og han
blev forvandlet  for  dem,  og hans ansigt  skinnede  som solen,  men
hans klæder blev hvide som lyset. Og se Moses og Elias blev sete af
dem og talede med ham. Da svarede Peter og sagde til Jesus: Herre!
Her er godt at være; vil du, da vil vi gjøre tre boliger her, dig een og
Moses een og Elias een. Der han endnu talede, se, da overskyggede
han en klar sky, og se, en røst kom af skyen, som sagde: denne er min
søn den elskelige, i hvilken jeg har behagelighed! Hører ham!” Math.
17: 1-5.
Elias smagte ikke døden, men blev optagen levende til himmelen. 2
Kong. 2:11.
Moses døde og blev begraven. Da vi finder ham per paa bjerget, saa
er det vist, at Herren havde oprejst ham af graven; thi ellers kunde
han ikke være der. Der staar ikke, at det var hans sjæl, men det var
Moses  selv,  som  var  der,  ligesaa  virkelig  som  Jesus,  Elias  og
disciple.



I Jud. 9 tales uden tvivl om Moses’ opstandelse. Mikael tvistede med
djælven  om Moses’  leegeme.  Mikael  er  Guds  folks  fyrste,  Jesus.
Dan. 12: 1; 10: 13, 20; 9: 25; Åb. 12: 7. Han er kaldt overengel, fordi
han  er  fyrste  over  englene.  Jesus  er  livgiveren  og  vilde  oprejse
Moses, men djævelen stred herimod. Som Jesus altid har vundet sejer
over djælvelen, saaledes sejrede han ogsaa her. Ligesom nu Elias er
en undtagelse  fra  den almindelige  regel,  at  alle  dør;  saaledes blev
Moses udfriet af gravens vold til et vidnesbyrd om opstandelsen.
Her hvilede Herrens herlighed over en liden plet af jorden, og Jesus,
kongen i Guds rige,  blev forherliget.  Elias var en repræsentant for
dem, som lever, indtil Jesus kommer, og Moses for dem som opstaar
af  graven.  Her  var  altsaa  en  liden  fremstilling  af  Guds  rige.  Og
medens Herrens herlighed hvilede over dem, kom Faderens røst af
skyen til et vidnesbyrd om virkeligheden af disse ting.

Gud er de levendes Gud.
Math. 22: 23-32. Paa den samme dag traadte sadducæerne til ham,
som siger, at der ikke er opstandelse. De fortæller om en kvinde, som
havde havt syv mænd, den eene efter den anden, og de var alle døde.
Derefter  spør  de:  Hvis  hustru  af  disse  syv  skal  hun  da  være  i
opstandelsen? Jesus svarer: ”I opstandelsen skal de hverken tage til
ægte ej heller bortgiftes, men de er ligesom Guds engle i himmelen.
Men har I ikke læst om de dødes opstandelse, hvad som er talet til
eder af Gud, naar han siger. Jeg er Abrahams Gud og Isaks Gud og
Jakobs Gud. Men Gud er ikke de dødes Gud, men de levendes.”
Den gjenstand,  som sadducæerne  her  drog  i  tvivl,  og  vor  Frelser
bevist, var ikke, om mennesket her en udødelig sjæl. Dette er aldeles
ikke nævnt i den hele samtale. Derfor er det saare ubilligt for os at
drage en saadan slutning derfra. Det var alene opstandelsen, hvorom
samtalen  drejede  sig.  Og  dersom  det  skriftsted,  som  Frelseren
anførte, og den slutning, som han drog derfra: Gud er ikke de dødes
Gud, men de levendes, beviser, at mennesket har en udødelig sjæl,
saa beviser den aldeles ikke opstandelsen. Thi dersom Abraham nu
levede hos Gud, saa var  han jo allerede levende,  og gud var  hans
Gud, altsaa behøvedes der ingen opstandelse. Men dersom Abraham
nu er død, og Gud dog kalder sig Abrahams Gud, saa maa Herren for
at  være  sanddru  oprejse  Abraham fra  de  døde.  Derfor  er  det  og
skrevet: ”For Gud, paa hvem han [Abraham] troede, som levendegjør
de døde, og kalder de ting, der ikke er, som om de var.” Rom. 4: 17.
Saaledes siger og Frelserens elv, at fornævnte skriftsted er talt af Gud
”om de dødes opstandelse.”

Åndens frelse.
”At overantvorde satan en saadan til kjødets fordærvelse at aanden
maa frelses paa den Herres Jesu Kristi dag.” 1 Kor. 5: 5.
Dette  kan  ikke  bevise,  at  aanden  lever  efter  døden  før  Jesu
tilkommelse, thi der vises hen til Jesu dag eller den yderste dag. Se
Fil. 1: 6, 10; 2 Tim. 4: 8.
Her tales om at udelukke et medlem, som har syndet, af menigheden.
Muligvis  det  kunde  se  sin  egen  fordærvelse  og  omvende  sig  og
saaledes  blive  frelst  paa  dommens  dag.  ”Herren  give,  at  han
[Onesiforus] maa finde barmhjertighed hos Herren paa  hin dag.” 2
Tim. 1: 18.
Kjødet  betegner  de  onde  lyster.  ”De,  som  hører  Kristus  til,  har
korsfæstet kjødet med lysterne og begjerningerne.” Gal. 5: 24. Ånden
betegner det aandelige liv. ”Dersom vi lever i aanden, da lader os og
gaa frem i aanden.” Gal. 5: 25. Dersom en saadan, som denne tekst
omtaler, kunde overvinde de onde lyster og korsfæste dem, saa kunde
han atter blive en ny skabning i Kristus Jesus og blive frelst paa den
Herres Jesu dag.

Det indvortes menneske.
”Derfor bliver vi ikke trætte; men hvis endog vort udvortes menneske
fordærves, fornyes dog det indvortes dag fra dag.” 2 Kor. 4: 16.

Det indvortes menneske er, at Kristus bor formedelst troen i hjertet.
Es. 3: 16, 17. Det er det samme som ”det nye menneske, som er skabt
efter Gud i sandhedens retfærdighed og hellighed.” Og det modsatte
af det gamle menneske, ”som fordærves ved bedragelige lyster.” Es.
4: 22, 24. At afføre det gamle menneske er at aflægge vrede, ondskab
o.s.v.  At  iføre  det  nye  menneske  er  at  iføre  sig  barmhjertighed,
godhed, ydmyghed o.s.v. Kol. 3: 8-12.
Det indvortes menneske er: ”Kristus er i eder det herlighedens haab.”
Kol. 1: 27. Det var dette haab om evig herlighed, som opholdt Paulus
i sin trængsel, i hvilket han glædede sig mer og mer fra dag til dag.
”Thi vor trængsel, som er stakket og let, skaffer os en over al maade
stor, evig vægt af herlighed.” 2 Kor. 4: 17, Om da end hans legeme til
sidst maatte bukke under for de mange trængsler og besværligheder,
saa var han dog vis paa, at hans liv var skjult med Kristus i Gud.
”Naar Kristus, vort liv, aabenbares, da skal ogsaa I aabenbares med
ham i herlighed.” Kol. 3: 3, 4.

At vandre bort fra legemet.
”Dog er vi frimodige og har mere behagelighed til at vandre bort fra
legemet og være hjemme hos Herren.” 2 Kor. 5: 8.
Her tales hverken om sjæl eller aand, men om Paulus selv, at han
havde lyst til at være hjemme hos Herren. Der siges ejheller, at han
tænkte  at  komme  hjem  øjeblikkelig  efter  at  være  gaaet  bort  fra
legemet. Om der var eet eller hundrede aar imellem disse tvende ting
fortælles der ikke. Vi har alt forud vist, at tiden imellem døden og
dommen  er  ikke  i  almindelighed  taget  i  betragtning  i  den  hellige
skrift,  eftersom  det  er  en  ubevidst  tilstand.  ”Det  er  menneskene
beskikket  engang  at  dø,  men  derefter  dommen.”  Heb.  9:  27.  Det
næste, Paulus vilde vide efter døden, var opstandelsen og dommen.
Og dette viser han selv hen til i fornævnte kapitel.
Ingen kan negte, at Paulus forstod selv bedst, hvornaar han tænkte at
komme hjem til Herren. Men i det 10. vers siger han bestemt at han
saa hen til dommens dag. ”Thi 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.”
Saaledes vidner han ogsaa i  2 Tim. 4: 7,  8,  at  han forventede sin
krone paa Jesu aabenbarelses dag, efter at han havde fuldendt løbet.
Her siges heller intet om mellemtiden. ”Jeg har stridt den gode strid,
fuldkommet  løbet,  bevaret  troen.  Iøvrigt  er  retfærdigheds  krone
henlagt til mig, hvilket Herren den retfærdige dommer skal give mig
paa hin dag; dog ikke alene mig, men ogsaa alle dem, som har elsket
hans herlige aabenbarelse.”
Vi vil nu videre undersøge, hvad Paulus taler om i de vers, som gaar
forud for vor tekst. ”Thi vi ved, at dersom vor hyttes jordiske hus
nedbrydes, saa har vi en bygning af Gud, et hus, som ikke er gjort
med hænder, evigt i himlene.”
Det hus eller den stad, som Gud har bygget, som er i himlene, er det
nye Jerusalem. Joh 14: 2; Heb. 11: 10. ”Thi han forventede den stad,
som har grundvold, hvis bygmester og forarbejder er Gud.” Åb. 21:
2.
Det  jordiske  hus,  (denne  verden  eller  dødelige  tilstand)  er  sat  i
modsætning til  det himmelske hus.  ”Verden forgaar,  og dens lyst;
men hvo, som gjør Guds vilje, bliver til evig tid.” 1 Joh. 2: 17.
”Thi  i  dette  sukker  vi  længselsfuldt  efter  at  overklædes  med  vor
himmelske bolig, dog saa at vi maa findes iklædte, ikke nøgne. Thi
saalænge vi er i denne hytte, sukker vi og under byrden, efterdi vi
ikke  vil  afklædes,  men  overklædes,  saa  at  det  dødelige  kan  blive
opslugt af livet.” Paulus ønskede ikke at findes nøgen, men iklædt.
Dersom sjælen levede, efter at den gik ud af legemet, som et særskilt
væsen,  da blev den jo funden nøgen.  Den kunde ikke  erholde det
Herliggjorte legeme før opstandelsen. Den var altsaa afklædt.  Men
dette  ønskede  Paulus  slet  ikke.  Han  vilde  ikke  afklædes,  men
overklædes.
Hvad forstod apostelen ved at overklædes? – ”At det dødelige kunde
blive  opslugt  af  livet.”  ”Thi  det  bør  dette  forkrænkelige  at  iføres



uforkrænkelighed,  og dette dødelige at iføres udødelighed.” 1 Kor.
15:  53.  Hvornaar  lærte  Paulus,  at  dette  dødelige  bliver  opslugt  af
livet? – ”Ved den sidste basun; thi basunen skal lyde, og de døde skal
opstaa uforkrænkelige.”  1 Kor.  15:  52.  Hvad var  det,  som Paulus
sukkede  under  og  ønskede  at  blive  frigjort  fra?  –
”Forkrænkelighedens  trældom .  .  .Thi  vi  ved,  at  hele  skabningen
tilsammen  sukker  og  er  tilsammen  i  smerte  indtil  nu.  Ja  ikke  det
alene, men ogsaa selv dem, som har aandens førstegrøde, ogsaa vi
sukker i os selv.” Rom. 8: 21-23. Hvad mener han da, naar han siger:
”vi længes efter at blive overklædte med vor himmelske bolig?” –
”Vi forventer en sønlig udkaarelse, vort legemes forløsning.” Rom. 8:
23.
Hvad forstod Paulus, naar han siger, at han havde behag i at vandre
bort fra legemet og være hjemme hos Herren? – ”At aabenbares for
Kristi domstol, at enhver kan faa efter det, som er sket ved legemet.”
2 Kor. 5: 10. ”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; 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.” 1 Thess. 4: 15-17. Paulus forventede ikke at møde Herren
før i opstandelsen.
”Thi hvo er vort haab eller vor glæde eller kronen paa vor ros? Mon
ikke ogsaa I for vor Herre Jesus Kristus i hans tilkommelse? 1 Thess.
2:  19.  Apostelen  forventede  ikke  sin  glæde  og  krone  før  Jesu
tilkommelse.

Udenfor legemet.
”Hvad heller han var i legemet, ved jeg ikke, eller udenfor legemet,
ved jeg ikke, Gud ved det.” 2 Kor. 12: 2.
Dette, siger man, beviser, at der var en del af Paulus, som kunde være
udenfor legemet. Derfor paa Paulus’ aand leve, efter han er død.
Ved du enten  Paulus var  i  legemet  eller  udenfor  legemet?  –  Han
vidste det ikke selv. Men, siger du, det beviser dog, at Paulus troede,
at  det  var  muligt  at  være  udenfor  legemet.  –  Sandt,  medens
mennesket lever. Men du tror da ikke, at Paulus var død paa den tid?
Altsaa beviser dette jo slet intet om de dødes tilstand.
Paulus skriver til korintierne: ”Thi jeg, som vel er fraværende med
legemet,  men  nærværende  med  aanden  .  .  .  Idet  I  og  min  aand
forsamles.” 1 Kor.  5: 3, 4. ”Thi om jeg endog er fraværende med
legemet, saa er jeg dog hos eder i aanden.” Kol. 2:5. Alt dette beviser
ikke, at aanden skiltes fra legemet, og at Paulus døde mange gange;
men hans sind eller hans tanker og følelser var henvendte til ting og
personer, som var fraværende.
I det 1. vers af 12.  Kapitel læser vi:  ”Jeg vil  komme til  syner og
aabenbarelser.” Og 7. vers:  ”At jeg ikke skal hovmode mig af de
høje  aabenbarelser.”  2.  og 4.  vers:  ”Blev  henrykt indtil  den tredje
himmel.” ”Blev henrykt ind i paradis.” Paulus blev altsaa henrykt, og
havde syner og aabenbarelser.
Saaledes var ogsaa Peter i en henrykkelse og havde et syn. Ap. Gj.
10:10. Ligeledes blev Johannes henrykt  og havde aabenbarelser og
syner. Åb. 1: 10. Ved saadanne syner bliver sindet saa aldeles opfyldt
af de ting, som ses i aanden, at mennesket mister al bevidsthed om de
legemelige nærværende ting.

At vandre herfra og være med Kristus.
”Thi jeg staar beskyttet  imellem tvende ting, idet jeg har lyst  til at
vandre herfra og være med Kristus; thi det var saare meget bedre.”
Fil. 1: 23.
Paulus nævner flere gange i dette brev, hvornaar han haabede at være
med Kristus. "Han, som begyndte det gode værk i eder, vil fuldføre
det indtil Jesu Kristi dag." "Paa det i maa være rene og uden anstød
indtil Kristi dag." Kap. 1: 6, 10. "Idet I holder fast ved livets ord, mig
til ros paa Kristi dag." Kap. 2:16.

Og ligesaa tydelig fortæller han os, hvad hans lyst og længsel stod til.
"Thi vort borgerskab er i himlene, hvorfra vi og forventer Frelseren,
den  Herre  Jesus  Kristus,  som  skal  forvandle  vort  fornedrelsens
legeme til  at  vorde ligedannet  med hans herligheds legeme." Kap.
3:11, 20,21. Det er derfor vist, at han her taler om døden  og derefter
om at være med Kristus i opstandelsen uden at tage noget hensyn til
mellemtiden.
"Det at leve er mig Kristus, og at dø en vinding." Fil. 1:21 Det er en
vinding for Kristi  sag,  enten Paulus levede eller døde. "At  Kristus
skal  med  al  frimodighed,,  som altid  saa  og  nu,  forherliges  i  mit
legeme, være sig ved  liv eller  død." 2. vers. Af det 12., 13. og 14.
vers ses klarlig at den gjenstand, som han omhandler, er evangeliets
fremme  .  "Hvad  mig  er  vederfaret  har  mere  tjent  til  evangeliets
fremme. . . De frelste af brødrene i Herren fik mod ved mine baand
og blev desmere dristige til at tale uden frygt." Og naar man betænker
de mange besværligheder og store lidelser, som Paulus bestandig var
underkastet,  saa  maa  man  indrømme,  at  det  ogsaa  vilde  være  en
vinding  for  apostlen  selv  at  erholde  hvile  fra  dem  alle  indtil
opstandelsen. Saaledes bad Jakob i sin smerte: "Gid du vilde gjemme
mig i graven, ja skjule mig, indtil din vrede vendte om; gud du vilde
sætte mig en beskikket tid da komme mig ihu igjen." Job. 14: 13.
Paulus' største interesse paa denne jord var evangeliets fremme. Men
dersom han døde i et levende haab, saa vidste han, at han vilde være
fri fra fristelser og plager og vaagne op i den første opstandelse ved
Jesu herlige aabenbarelse, som ikke var langt borte. "Thi der er endnu
kun en saare liden stund, indtil den kommer, der skal komme, og han
skal ikke tøve." Heb. 10: 37.

De retfærdiges aander.
"Men I er komne til Zions bjerg og til den levende Guds stad, til det
himmelske  Jerusalem  og  til  englenes  mange  tusende;  og  til  de
førstefødtes forsamling og menighed, som er opskrevne i himlene, og
til Gud, alles dommer, og til de fuldkommede retfærdiges aander og
til den nye pagts midler, Jesus, og til bestænkelsens blod, som taler
bedre end Abel." Heb. 12: 22-24.
Naar  der  staar:  I  er  komne  til  nævnte  ting,  da  kan  dette  umulig
forstaaes  saaledes,  at  vi  legemligen  er  komne  til  det  himmelske
Jerusalem eller  til  Gud.  Det  er  alene  i  troen,  at  vi  har  alt  dette.
Formedelst  troen  er  vi  komne  til  Jesus  og  til  englenes  mange
tusender. "Nu ser vi  ved et spejl i en mørk tale; men da [naar det
fuldkomne  kommer,  og  Jesus  aabenbares],  skal  vi  se  ansigt  til
ansigt." 1. Kor. 13: 12.
"De  fuldkomne  retfærdiges  aander,"  som  her  nævnes,  er  de
mennesker, som er optagne til himmelen og iførte uforkrænkelighed.
Der lever de med Jesus som en førstegrøde af hans lidelse og død;
som et pant paa det evige liv, hvilket Jesus vil skjænke alle sine, og
som repræsentanter for den utallige skare, som Jesus og englen vil
samle hjem paa Herrens store dag. Her er Enok, Elias og Moses. Her
er og den skare, som opfor med Jesus ved hans himmelfart. "Derfor
siger skriften: han [Jesus] opfor til det høje, bortførte fanger og gav
menneskene gaver." Ef. 4:8. Graven er det fængsel, hvor døden holde
menneskene indesluttede. Den er fiendens land. Men Jesus udfrieede
de fangne hellige og førte dem med sig i triumf for en sejerskrands
om sin tinding. Jesus afvæbnede fyrstendømmerne og magterne og
viste dem aabenbarligen til skue, der han førte dem i triumf ved sig
selv.  Kol.  2:15.  "Hvilke kan forud kjendte,  dem har han og forud
beskikket til at vorde dannede efter hans søns billede, paa det at han
skulde være den førstefødte af mange brødre. Men hvilke kan forud
beskikkede. . .. dem har han og herliggjort." Rom. 8: 29, 30.
"Du  opfor  i  højheden,  du  bortførte  fanger,  du  annammede  gaver
iblandt mennesker, ja endog blandt de gjenstridige, at du maa blive
boende, o Herre, o Gud!" Sal. 68: 19. Mennesket er faldet i synden
og  er  bleven  gjenstridigt,  men  Gud  har  aabnet  vej  ved  Jesus  til
forligelse  og  frelse.  Disse  retfærdigheds  aander  blev  udfriede  af
døden, for at de skulde leve hos Gud, og at Jesus kunde være den



førstefødte iblandt mange brødre. Det er rimeligt, at de var de hellige,
som omtales i  Math.  27: 51-53. "Jorden skjalv,  klipperne revnede,
gravene oplodes, og mange af de hensovne helliges legemer opstode,
og de gik ud af gravene efter  hans opstandelse og kom ind i  den
hellige  stad  og  aabenbaredes for  mange."  Det  er  ikke  rimeligt,  at
disse hellige gik tilbage til graven igjen, efter at de havde faaet en saa
herlig opstandelse.
At e kaldes aander er ikke saa underligt,  thi  dette udtryk  er brugt
baade om engle og mennesker.  "Er de [englene] ikke alle tjenende
aander." Heb.  1: 14. "Han gjør  sine engle  til aander." Sal.  104: 4.
"Tror ikke hver aand, men prøver aanderne." 1 Joh. 4:1. I den næste
linje kalder han dem profeter.  Jesus er ogsaa kaldt en aand. "Den
sidste Adam [er bleven] til en levendegjørende aand. 1 kor. 15: 45.
De fuldkommede retfærdiges aander er derfor herliggjorte mennesker
eller aandelige legemer. "Der saaes et sanseligt legeme, der opstaar et
aandeligt legeme. Der er et sanseligt legeme, og der er et aandeligt
legeme" 1 Kor. 15: 44.

Kristi præken for aanderne.
"Thi og Kristus led engang for  vore synder,  . . . han, som vel led
døden efter kjødet, men blev levendegjort efter aanden; i hvilken han
og  gik  bort  og  prækede  for  aanderne,  som  var  i  forvaring,  som
fordum  var  gjenstridige,  der  Guds  langmodighed  ventede  i  Noas
dage, da Arken byggedes, i hvilen saa, nemlig otte sjæle blev frelste i
vandet." 1 Pet. 3:19-21.
Paa  denne  tekst  har  nogle  bygget  den  vildfarende  anskuelse,  at
Kristus gik til helvede og prækede for de afdødes levende sjæle.
Helvede betegner efter deres begreber opholdsstedet for disse sjæle.
Den anden troesartikel i Luthers katekismus siger, at Kristus nedfor
til helvede At Kristus nedfor til dødsriget er sandt, men at han gik til
straffestedet for de ugudelige er aldeles uskriftmæssigt. Kristus var
hverken  i himmelen eller  gehenna (ildsøen),  medens han var død,
men han var i graven. "Kristus døde for vore synder efter skrifterne;
og han [Jesus] blev begraven." 1 Kor. 15: 3,4. "Saa skal menneskenes
søn være tre dage og tre netter i jordens skjød." Math. 12: 40. Jesus
vidnede, at han burde "slaaes ihjel og opstaa tredje dag." Math. 16:
21; 17: 23; 20: 18. Han er ikke her [i graven]; thi han er opstanden."
Math. 28: 6.
Faderen var den, som oprejste Jesus af graven fra de døde ved sin
almagts kraft. "Ham [Jesus] oprejste Gud, der han havde løst dødens
smerter." Ap gj.  2:24.  "Fredens Gud, som ved en evig pagts  blod
udførte fra de døde den store  faarenes hyrde, vor Herre Jesus." Heb.
13: 20. "Gud oprejste ham fra de døde og gav ham herlighed, saa at
eders tro og haab maa være til Gud." 1 Pet. 1: 21.
Jesus  prækede  ikke  for  de  døde,  medens  han  var  død.  Saadanne
historier passer bedre for uvidende katholiker end for dem, som selv
kan  læse  Guds  ord.  Og  fornævnte  skriftsted  lærer  ejheller  noget
saadant.
Hvornaar var aanderne gjenstridige? - I Noas dage. Hvad er det at
præke ? -  At forkynd frelse for syndere igjennem Jesus.  Hvornaar
bliver  der  præket  for  menneskene?  -  Medens  Guds  langmodighed
varer. Naar den er forbi, da kan der ikke være mere præken. Naar
Jesus siger: gaar bort fra mig, I forbandede, i den evige ild, da er det
ikke længer præken, men dom. Guds langmodighed ventede i Noas
dage, derfor blev der ogsaa præket i Noas dage.
Her siges ikke, at Jesus prækede personlig, men i aanden. Ved Guds
aand prækede Jesus igjennem Noa. Derfor er Noa kaldt retfærdigheds
prædiker. 2 Pet. 2: 5. Kristi aand var i ham. 1 Pet. 1:11 Han vidnede
om  Kristi  lidelser  og  den  derpaa  følgende  herlighed.  11.  vers.
Saaledes  forkyndte  Kristu  evangeliet,  idet  han  prækede  i  aanden
gjennem  Noa  for  dem,  som  fordum  var  gjenstridige.  Og  denne
præken lød, medens Gus langmodighed varede.
Vi har allerede set, at mennesker saavelsom engle undertiden kaldes
aander.  De  aander,  som  var  i  forvaring  i  Noas  dage,  var  de
mennesker, som levede paa hin tid før syndfloden. Der siges, at de

var i forvaring. Det er, de blev forvarede til syndfloden, ligesom den
jord, der nu er, opbevares ved et samme ord til ilden, og menneskene
bevares til dommens og de ugudelige menneskers fordærvelses dag. 2
Pet. 3: 7.
Noa, en levende mand, prækede for levende mennesker og advarede
de med Guds straffedomme. Men de største del forhærdede sit hjerte
og  tillukte  sine  øren  for  sandheden.  Til  sidst  ophørte  Guds
langmodighed,  og  de,  som  havde  foragtet  hans  advarsler,  maatte
ynkelig omkomme.

Evangelium forkyndt for de døde.
”Thi  derfor  er  evangelium  forkyndt  for  de  døde,  at  de  vel  skal
dømmes for mennesker i kjødet, men leve for Gud i aanden.” 1 Pet.
4: 6.
Evangeliet  er  forkyndt  (fuldendt  handling)  for  dem,  som er  døde.
Deri blev forkyndt for dem, medens de levede. Deres medmennesker
foragtede dem og kaldte dem kjættere, ja fordømte og dræbte dem.
Saaledes blev de dømte for mennesker  i kjød.  I  det 5te vers viser
Paulus hen til, at Kristus kommer for at dømme levende og døde. Da
bliver  de døde atter levende og skal dømmes tilligemed dem, som
lever ved hans komme. Da skal de, som har elsket Gud, leve for ham
i aand, som end menneskene her har foragtet dem. Gud vil give dem
et aandeligt og uforkrænkeligt legeme.

Opstandelse og aand.
”Sadducæerne siger, at der er ingen opstandelse, ej heller engel, ej

heller aand; men farisæerne antager  begge  dele.” Ap. gj.
23: 8.

Her er ikke tale om tre, men om to dele. Farisæerne antager begge 
dele. Hvilke tvende dele er det at farisæerne antager?
1. Opstandelsen. 2 At der er engle eller aander, som tjener 
menneskene.
Dette ses tydelig af det 9de vers: ”Dersom en aand eller en engel 
[englene er aander] har talet med ham, da lad os ikke stride mod 
Gud.”
Vi har nu set, at alle disse tekster er i fuldkommen harmoni med den 
øvrige del af den hellige skrift. Lad os erindre, at alt Guds ord er lige 
guddommeligt; og dernæst vider undersøge Guds herlige forjættelser 
om den tilkommende verden eller liv efter døden.

Dommen og opstandelsen.
Mennesket udgaaet fra Skaberens haand var helligt og i stand til at 
leve uden sorg og død. Begravet med en fri vilje, var det i stand til at 
vælge mellem godt og ondt. Det valgte det onde og syndede imod 
Gud. Da kom forbandelsen over menneskeslægten og døden kom ind 
i verden. Men Gud forbarmede sig over den faldne slægt. Han gav sin
søn, den enbaarne. Han lod ham smage døden for os. Vor straf blev 
lagt paa ham, at vi maatte finde frelse. Jesus aabnede gravens porte 
for os ved sin bitre lidelse og død. Hans hellige navn være derfor 
priset og højlovet i evighed.

Kristus er opstandelsen og livet.
Dersom opstandelsen var overgivet til nogen anden end Kristus, da 
maatte vi vel frygte; thi vor hele salighed er afhængig af 
opstandelsen. Men dødens og gravens nøgler er givne til en mægtig 
frelser. Han er given al magt i himmelen og paa jorden. Og han er 
uendelig kjær og barmhjertig. Han forglemmer ikke én af de mindste 
smaa, som tror paa ham. De, som søger ham, er altid nær til hans 
hjerte. Han leder og føder dem som en hyrde sine faar. Og han giver 
dem det evige liv.
”Jeg er opstandelsen og livet: hvo, som tror paa mig, om han end dør,
skal han dog leve; og hver den, som lever og tror paa mig, skal ikke 
dø evindeligen.” Joh. 11: 25. Den, som elsker Jesus, om han end maa 
dø, før Jesus kommer, skal dog leve. Jesus vil oprejse ham og give 
ham det evige liv ved sin herlige aabenbarelse. Som Martha ogsaa 
bekjender: ”Jeg ved, at han skal opstaa i opstandelsen, paa den 
yderste dag.” 24. vers. Men den, som lever, indtil Kristus kommer, 
og tror paa ham, skal ikke dø evindeligen. Han skal forvandles i en 
hast i et øjeblik ved basunens lyd.



”Jeg [Jesus] er vejen og sandheden og livet; der kommer ingen til 
Faderen uden ved mig.” Joh. 14: 6. I de foregaaende vers tales der 
om at gaa hjem til Gud, til Faderns hus. Dette, siger Jesus, kan ikke 
ske uden ved ham. Hvorledes kan da dette ske ved Jesus? Naar vi 
annammer den sandhed, som han har givet os, og vandrer paa den vej
efter det eksempel, som han har vist os, da er han livet. Han vil 
komme igjen og tage sine til sig. 3. vers. Han vil oprejse dem af 
graven og føre dem hjem med den store engleskare. Han vil lede dem
gjennem portene af perler og vandre med dem paa de gyldne gader i 
det himmelske Jerusalem. Der gror livets træ midt i Guds paradis. Da
kan de nyde himmelens skjønneste frugter og leve med Jesus i 
evighed. Amen. Mit hjerte, syng amen!
Det er paa den yderste dag, dommerens eller Herrens dag, at Jesus vil
give livet formedelst opstandelsen til dem, som ham elsker. ”Men 
dette er Faderens vilje, som mig udsendte, at jeg skal intet miste af alt
det, som han har givet mig; men jeg skal oprejse det paa den yderste 
dag. Thi det er hans vilje, som mig udsendte, at hver den, som ser 
sønnen og tror paa ham, skal have et evigt liv; og jeg skal oprejse 
ham paa den yderste dag. Ingen kan komme til mig uden faderen, 
som mig udsendte, faar draget ham; og jeg skal oprejse ham paa den 
yderste dag. Hvo, som æder mit kjød og drikker mit blod, har et evigt
liv; og jeg skal oprejse ham paa den yderste dag.” Joh. 6: 39, 40, 44, 
54.

Opstandelsen er lært baade i det gamle og nye testamente.
”Gid du vilde gjemme mig i graven, ja skjule mig, indtil din vrede 
vendte om; at du vilde sætte mig en beskikket tid og vilde komme 
mig i hu igjen! Naar en mand dør, mon han da skal leve op igjen? Saa
vilde jeg vente alle mine stridsdage, indtil min afløsning kom. Du 
skulle kalde, og jeg skulde svare dig; du skulde længes efter dine 
hænders gjerning.” Job 14: 13-15. Job talede om at sove i graven, 
men han forstod godt, at Herren vilde opvække de døde, og dette var 
hans store og eneste haab. ”Og jeg ved, at min gjenløser lever, og at 
han som den sidste skal staa op over støvet. Og naar min hud, 
saaledes sønderslidet, er borte, 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.” Kap. 19: 25-27. Efter det 
engelske hedder det: Min Frelser lever, og han skal staa paa jorden 
paa den yderste dag.
”Jeg skal beskue dit ansigt i retfærdighed: jeg skal mættes ved din 
skikkelse, naar jeg opvaagner.” Sal. 17: 15. ”Gud skal forløse min 
sjæl af dødsrigets vold; thi han antager mig.” 49: 16 ”Du [Gud], som 
har ladet mig se mange angester og ulykker, du vil gjøre mig levende 
igjen og hente mig op igjen fra jordens afgrunde.” Sal. 71: 20. Dine 
døde skal leve, mine afdøde skal opstaa; vaagner op og synger med 
fryd, I, som bor i støv!” Es. 26: 19. ”Rakel græder over sine børn; 
hun vægrer sig ved at lade sig trøste over sine børn, thi de er ikke 
mere til. Saa siger Herren: . . . .de skal komme tilbage fra fiendens 
land.” Jer. 31: 15, 16.
”Og I skal fornemme, at jeg er Herren, naar jeg oplader eders grave, 
og naar jeg fører eder op af eders grave, mit folk!” Ez. 37: 13. ”Og 
mange af dem, som sover i støvets jord, skal opvaagne somme til et 
evigt liv og somme til skam, til evig afsky.” Dan. 12: 1. ”Af 
dødsrigets vold vil jeg forløse dem, fra døden vil jeg gjenløse dem.” 
Hos. 13:14.
Paa alle disse steder tales ikke et ord om, at en udødelig sjæl kommer
ned fra himmelen og gjenforenes med legemet. Men det er tydelig 
fremstillet, at mennesket ligger dødt i graven. Det sover, fornemmer 
ingen ting og er ikke mere til, indtil det vaagner op i opstandelsen. 
Hermed er det nye testamente ganske overensstemmende.
”Har I ikke læst om de dødes opstandelse, det eder er sagt af Gud, 
som siger: Jeg er Abrahams Gud og Isaks Gud og Jakobs Gud. Men 
Gud er ikke de dødes Gud, men de levendes.” Math. 22:31, 32. ”For 
Gud, paa hvem han [Abraham] troede, levendegjør de døde, og 
kalder de ting, der ikke er, som om de var.” Rom. 4: 17.
”Og der han dette havde sagt, raabte han med høj røst: Lazarus, kom 
hid ud! Og den døde kom ud, bunden med jordeklæder om fødderne 
og hænderne, og hans ansigt var ombundet med en svededug. Jesus 
sagde til dem: løser ham og lader ham gaa.” Joh. 11: 43, 44. Her har 
vi baade et kraftigt bevis paa, at Jesus er i stand til at opvække de 
døde, og tillige et skjønt eksempel paa, hvorledes denne vidunderlige 
handling foregaar. Lazarus var virkelig død. Hans søster siger: han 
stinker allerede; thi han har ligget fire dag. Men naar Frelseren 
vækker ham op, saa byder han ikke en udødelig sjæl at komme ned af
himmelen. Han taler derimod til den, som er i graven: Lazarus, kom 

hid ud! Den virkelige Lazarus var altsaa hverken i himmelen eller 
helvede, men i graven. Og ved Guds søns kraft fik han liv igjen og 
blev i stand til at høre Jesu røst, staa op og gaa ud af graven. Saaledes
vil Frelseren ogsaa i opstandelsen paa den yderste dag give liv til de 
døde. Da skal de atter høre og gaa frem af deres grave.
Opstandelsen var en af de fornemste lærdomme, som apostlene lærte.
Sadducæerne ”fortrød paa, ad de lærte folket og kundgjorde i Jesus 
opstandelsen fra de døde.” Ap. gj. 4:2. Dette var en forargelse baade 
for sadducæerne og de hedenske filosofer og cpikuræer. Men der de 
hørde om de dødes opstandelse, spottede nogle, men andre sagde: vi 
vil atter høre dig om dette.” Kap. 17: 32. Havde Paulus præket om 
sjælens udødelighed, var han bleven vel antaget blandt græker og 
hedninger; thi det var netop det samme, som de lærte. Men naar han 
prækede om liv alene gjennem opstandelsen formedelst Jesus, da 
blev han foragtet og bespottet. Det samme er endnu tilfældet. Vil 
man lempe sig efter den almindelige mening, saa bliver man nok saa 
vel antaget. Men følger man udelukkende den lære, som Paulus lærte,
da bliver man beleet og foragtet. Men dersom vi skal bespottes eller 
endog forfølges for vor tro, saa vil vi vælge ligesom Mose. Han 
”valgte heller at lide ondt med Guds folk en at have syndens timelige 
nydelse, da han agtede Kristi forsmædelse før større rigdom end 
Ægyptens liggendefæ; thi han saa hen til belønningen.” Heb. 11: 25, 
26.
Paulus blev fordømt af sine fiender for opstandelsens haab. ”Jeg 
dømmes for haab og for de dødes opstandelse.” Ap gj. 23: 6. ”Og nu 
staar jeg og dømmes for haabet til den forjættelse, som er given af 
Gud til fædrene, hvilken vore tolv stammer haaber at opnaa, idet de 
tjener Gud uafladeligen nat og dag; og for dette haabs skyld, kong 
Agrippa! Anklages jeg af jøderne. Hvad? Holdes det for utroligt hos 
eder, af Gud opvækker døde?” Kap. 26: 6-8. At Gud opvækker de 
døde er det store haab, som til alle tider har besjælet Guds hellige.
”Da jeg derfor bekom den hjælp, som er af Gud, staar jeg indtil 
denne dag og vidner baade for liden og stor og siger intet andet end 
det, baade profeterne har sagt at skulle ske og Moses: at Kristus 
skulde lide, at han, den første af de dødes opstandelse, skulde 
forkynde lys for folket og hedningerne.” Kap. 26: 22, 23. Dette er det
eneste sande haab; thi der er kun eet haab. Es. 4: 4. ”Vi forventer en 
sønlig udkaarelse, fort legemes forløsning. Men dersom vi haaber 
det, som vi ikke ser, da forventer vi det med taalmodighed.” Rom. 8: 
23, 25. ”Gud baade oprejste Herren og skal oprejse os formedelst sin 
kraft.” 1 Kor. 6: 14. ”Efterdi døden kom ved et menneske, er og de 
dødes opstandelse kommen ved et menneske. Thi ligesom alle dør i 
Adam, saa skal og alle levendegjøres i Kristus. 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, og vi skal 
forandres. Thi det bør dette forkrænkelige at iføres uforkrænkelighed 
og dette dødelige at iføres udødelighed. Men naar dette forkrænkelige
iføres uforkrænkelighed, og dette dødelige iføres udødelighed, da 
opfyldes det ord, som er skrevet: Døden er opslugt til sejr. Død! hvor 
er din braad? Helvede [grav]! Hvor er din sejer? Men dødens braad er
synden; men syndens kraft er loven. Men Gud være tak, som giver os
sejr formedelst vor Herre Jesus Kristus. Derfor mine kjære brødre! 
bliv faste, ubevægelige, altid rige i Herrens gjerning, vidende at eders
arbejde ikke er forfængeligt i Herren.” 1 Kor. 15: 21, 22, 51-58. 
Disse ord er guddommelige, belærende og opmuntrende. Hver 
sætning er et rigdoms dyb baade paa Guds visdom og kundskab.
”Den, som oprejste den Herre Jesus, skal oprejse os formedelst Jesus 
og fremstille os med eder.” 2 Kor. 4: 14. ”Om jeg dog kunde naa til 
de dødes opstandelse.” Fil. 3: 11. ”Herren selv skal komme ned af 
himmelen med et anskrig, med en overengels røst og med Gus 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.
Opstandelsen er den salige trøst og det herlige haab, som Guds ord 
giver til den, der tror paa sønnen. Mit hjerte glædes ved at tænke 
derpaa. Jeg forlanger intet mere, intet bedre. Jeg er en arm og ussel 
synder af mig selv, aldeles uværdig til at mindste af Guds naade. Jeg 
har syndet imod den kjære Gud og den inderlig gode Frelser. Men 
naar Jesus forsikrer, at hans blod renser fra al synd, og jeg bøjer mine
knæ  i den Herre Jesu navn og kommer som en arm tigger for hans 
fødder, da skinner haabets straaler i min sjæl. Og jeg fryder mig i det 
salige haab, at jeg maa faa del i den første opstandelse og henrykkes i



skyerne til at møde Herren i luften, naar han aabenbares. Kjære læser,
skal vi mødes der?

Der vil blive to opstandelser: de retfærdiges og de ugudeliges.
”Og mange af dem, som sover i jordens støv, skal opvaagne, somme 
til evigt liv og somme til skam, til evig afsky.” Dan. 12:2.
”Sandelig, sandelig siger jeg eder: den time kommer og er nu, da de 
døde skal høre Guds søns røst, og de, som den hører, skal leve. 
Forundrer eder ikke herover; thi den time kommer, paa hvilken alle 
de i gravene skal høre hans røst; og de skal gaa frem, de, som har 
gjort godt, til livets opstandelse; men de, som har gjort ondt, til 
dommens [engelsk: fordømmelsens] opstandelse.” Joh. 5: 25, 28, 29. 
Her ses tydelig, at der er to opstandelser, én for de retfærdige: livets 
opstandelse; og een for de ugudelige: fordømmelsens opstandelse. 
Den første kaldes ogsaa den første opstandelse: ”Men de andre døde 
[de ugudelige] blev ikke levende igjen, indtil de tusende aar 
fuldendtes. Denne er den første opstandelse. Salig og hellig er den, 
som har del i den første opstandelse, over disse har den anden død 
ikke magt.” Aab. 20: 5,6. Her ses tillige, at der er et tidsrum af 
tusende aar imellem de tvende opstandelser.
Allerede medens Jesus var paa jorden, oprejste han de døde og 
beviste saaledes sin guddommelige sendelse. Derfor siger han: den 
time er nu, da de døde skal høre Guds søns røst. Joh. 5: 25. Men naar 
den almindelige opstandelse kommer, da skal alle de, som er i 
gravene, høre hans røst. I de frelste af de forhen anførte skriftsteder 
er livets opstandelse alene omtalt. Det samme er tilfældet i Luk. 14: 
14. ”Men naar du gjør et gjæstebud, da indbyd fattige, krøblinge, 
halte og blinde; saa skal du være salig; thi de har ikke at betale dig 
igjen, men det skal igjengives dig i de retfærdiges opstandelse.
I Ap. gj. 24: 15 er begge opstandelser atter omtalte. ”Og har et haab 
til Gud, hvilket disse og selv forventer, at de dødes opstandelse 
forestaar, baade retfærdiges og uretfærdiges.” Men i Heb. 11: 35 er 
den første opstandelse fremhævet som det herlige haab, der gav de 
hellige i fordumstid kraft il at udholde pinsel og forsmædelse. ”Andre
blev udspilede til pinsel, da de ikke modtog befrielsen, for at de 
maatte erholde en herligere opstandelse.
Maatte vi stræbe alvorlig og søge Herren med flid, at vi ikke skal 
findes blandt dem, som, opstaar til fordømmelsen. Det er en snever 
port og en trang vej, som fører hen til livet, og de faa, som finder den.
Der skal mange sige til Jesus paa hin dag: Herre, Herre! men dog 
ikke faa plads i Guds rige. Thi der skal kun den indgaa, som gjør 
Faderens vilje, som er i himlene. Math. 7: 21.

Dommens fuldbyrdelse er tilkommende.
Det er et ganske vigtigt punkt at afgjøre i denne sag, enten dommen 
alt har gaaet for sig, eller den er tilkommende. Ligesom i alle andre 
stykker saa er skriften ogsaa angaaende dommen meget tydelig og 
klar for enhver, som ønsker deraf at lade sig belære.
”Gud skal dømme den retfærdige og den ugudelige; thi der er tid til 
alt det, men har lyst til, og ovre hver gjerning skal der holdes dom.” 
Præd. 3: 17. ”Vor Gud skal komme og ikke tie, en ild for hans ansigt 
skal fortære, og omkring ham stormer det saare. Han kalder at 
himmelen oventil og ad jorden for at dømme sit folk. ”Samler mig 
mine hellige, som har sluttet pagt med mig ved offer. Og himlene 
kundgjorde hans retfærdighed; thi Gud, han er dommer.” Sal. 50: 3-6.
Gud kommer ”af himmelen med sin magt engle, men ildsluer, naar 
han bringer hevn over dem, som ikke kjender Gud, og over dem, som
ikke er vor Herres Jesu Kristi evangelium lydige.” 2 Thess. 1: 7,8. 
”Dog med vankundighedens tider har Gud baaret over, men byder nu 
alle mennesker alle vegne at omvende sig. Thi han har sat en dag, paa
hvilken han vil dømme jorderige med retfærdighed ved en mand, 
hvilken han har veskikket der til, og gjort det bevisligt for alle, idet 
han oprejste ham fra de døde.” Ap. gj. 17: 30, 31. ”Men der han 
talede om retfærdighed og afholdenhed og den tilkommende dom, 
blev Flix forfærdet og svarede: gak bort denne gang; men naar jeg 
faar bedre tid, vil jeg lade dig kalde til mig.” Ap. gj. 24: 25.
Herrens ord virkede paa Felix; men hvor daarligt han handlede, idet 
han opsatte afgjørelsen af en saa vigtig sag! Dersom vi venter til 
belejlig tid med at berede os for dommen, saa bliver det neppe noget 
af ”Se! Nu er en behagelig tid, se! Nu er frelsens dag.” 2 Kor. 6: 2. ”I
dag, dersom I hører hans røst, da forhærder ikke eders hjerter.” Heb. 
4:7. ”Det skal gaa Tyrus og Sidon taaleligere paa dommens dag end 
eder [Korazin og Bethsaida].” ”Det skal gaa Sodomas land taaleligere
paa dommens dag end dig [Kapernaum].” Math. 11: 22, 24. Her ses 
tydelig, at Sodoma, Thyrus og Sidon paa Jesu tid endnu ikke var 

komne til dommen. Indbyggere af disse steder maa først oprejses af 
graven, før de kan komme til dom. ”Menneskene skal gjøre regnskab 
paa dommens dag for hvert utilbørligt ord, som de har talet.” Math. 
12: 36. ”Det ord, som jeg har talet, det skal dømme ham paa den 
yderste dag.” Joh. 12: 48. Den yderste dag er opstandelsens dag. Joh. 
6: 39, 40, 44, 54.
Vi kan anføre mange andre vidnesbyrd, men det foranførte beviser 
afgjørende, at dommens fuldbyrdelse kommer tilligemed 
opstandelsen. Men opstandelsen kan ikke ske, før menneskenes søn 
kommer i himmelens skyer med kraft og megen herlighed. Derfor er 
det en forkjert lære, at menneskene bliver dømte straks efter døden 
før opstandelsen eller erholder sin endelige staf før opstandelsen.
At dommens fuldbyrdelse ej sker før Jesu andet komme ses videre af 
næste punkt:

Kristus skal dømme menneskene.
”Den Herre Jesus Kristus, som skal dømme levende og døde ved sin 
herlige aabenbarelse og i sit rige.” 2 Tim. 4: 1. ”Og han [Jesus af 
Nazareth] har budet os at præke for folket og at vidne, at han er den 
af Gud bestemte levendes og dødes dommer.” Ap. gj. 10:42.
Jesus dømte ikke, medens han var paa jorden. ”Jeg dømmer ingen.” 
Joh. 8:15. Men magt og værdighed til at holde dem er givet ham af 
Faderen. ”Faderen dømmer ikke heller nogen, men han har givet 
Sønnen al dom.” ”Og har givet ham magt ogsaa at holde dom, fordi 
han er menneskenes søn.” Joh. 5: 22,27. Denne magt udøver Jesus 
ikke, saa længe han er en ypperstepræst og en talsmand hos Faderen. 
Men naar naadens tid er udrunden, og han ifører sig hævnens klæder, 
da udgaar et skarpt sværd af hans mund, han skal sønderknuse 
hedningene med et jernspir og straffe alle de ugudelige.” Aab. 19: 15;
2:27.
”Se, Herren kommer med sine mange tusende hellige [engle] for at 
holde dom over alle og straffe alle ugudelige iblandt dem for alle 
deres ugudeligheds gjerninger.” Jud. 14, 15. I deg ræske margen staar
der paa dette sted: myrisin hagiaan aggelaan, ti tusende hellige 
engle. Dette stemmer overens med Math. 25: 31: ”Naar menneskets 
søn kommer i sin herlighed og alle de hellige engle med ham, da skal
han sidde paa sin herligheds trone.” Og videre fortælles der, 
hvorledes han holder dom over alle jordens slægter. Dette 
harmonerer med Mark. 8: 38; Luk. 9: 26; 2 Thess. 1:7; Math. 16:27. 
”Thi menneskets søn skal komme i sin faders herlighed med sine 
engle; og da skal han betale hver efter sin gjerning.”
Kjære læser, Jesus beder endnu i himmelens helligdom for alle, som 
søger ham. Han støder ingen bort, som vil ydmyge sig for ham. Han 
har behag i et angergivent hjerte. ”Herren er nær hos dem, som har et 
sønder brudt hjerte, og vil frelse dem, som har en sønderstød aand.” 
Sal. 34. ”Guds offere er en sønderbrudt aand; et søndferbrudt og 
sønderstødt hjerte skal du, o Gud! ikke foragte.” Sal. 51. Søg da den 
kjære Frelser nu, før han kommer som jordens dommer, at du ikke 
skal miste den store herlighed og lide en evig fortabelse fra hans 
ansigt.

Dommens dag kommer hastig og uforvarende
over de ugudelige, men Guds folk skal undkomme. ”Der skal være en
trængsels tid, som aldrig har været, fra folk blev indtil den tid, og paa
den samme tid skal dit folk undkomme, hver den, som findes skrevet 
i bogen.” Dan. 12:1. I det næste vers taler profeten om opstandelsen, 
hvilket viser fornævnt forfærdelige trængsel hen til dommens dag. 
”Men alle disse ting [krig, hunger, pestilense og jordskælv] er kun en 
begyndelse til smerterne.” Math. 24: 8. Ve, ve! Naar den forfærdelige
dag kommer, og plagerne udgydes over denne vanartige og forvendte
slægt. ”Naar menneskene forsmægter af frygt og af de ting 
forventelse, som skal komme over jorderige.” Luk. 21: 26. ”Da skal 
alle jordens slægter hyle.” Math. 24: 26.
Menneskene gaar ubetænksomme og ubekymrede. Som faar, der 
ledes til slagterbænken, saa ledes de af sine vilde lyster og verdens 
bedrag, indtil Guds straffedomme kommer over dem, og de brænder i
stor hede eller tygger sine tunger i pine og bespotter himmelens Gud. 
Aab. 16: 9,10. ”Naar de siger: Fred og tryghed! Da skal fordærvelsen
hastigen staa over dem ligesom veerne over den frugtsommelige, og 
de skal ingenlunde undfly.” 1 Thess. 5: 3. Fred og tryghed prækes nu 
overalt, men kun faa forkynder om den store og forfærdelige dag, der
hænger som et sværd over vore hoveder. Salig er den, der vandrer 
blandt lyset børn og ikke sover ligesom de andre men er vaagen og 
ædru og iført Guds fulde rustning. 1 Thess. 5: 4-8. Salig er den tjener,
som naar hans herre kommer, bliver befunden at give tyendet mad i 



tide. Math. 24. ”Vaager derfor; thi I ved ikke, i hvilken time eders 
herre kommer.” ”Derfor vær I og rede; thi menneskets søn kommer 
paa den time, som I ikke mener.” ”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 den ganske 
jord. Derfor vaager og beder til enhver tid, at I kan agtes værdige til 
at undfly alle disse ting, som ske skal, og ti at bestaa for menneskets 
søn!” Luk. 21: 34-36.
Ugudelighed og synd tiltager i verden, eftersom enden nærmer sig. 
”Onde mennesker og bedragere farer frem til det værre; de forfører 
og forføres.” ”Men vid dette, at i de sidste dage skal vanskelige tider 
være at forvente. Thi menneskene skal være egenkjærlige, penge 
gjerrige, overmodige, hoffærdige, bespottere, forældre ulydige, 
utaknemmelige, vanhellige, ukjærlige, uforligelige, bagtalere, 
umaadelige . . . som har gudfrygtigheds skin, men fornegter dens 
kraft.” 2 Tim. 3. Enhver, som med opmærksomhed betragter den 
nuværende tilstand blandt menneskene i verden og i særdeleshed 
blandt dem, som kalder sig kristne og paatager sig gudfrygtigheds 
skin, kan snart se, hvor fuldkommelig alt dette opfyldes for vore øjne.
Og dog præker mange om fred og kommende herlige tider paa 
jorden, før Kristus kommer. O! hvor forfærdelig de vil opvaagne ved 
doms-basunens høje røst. Maatte de dog lade sig overtale og vække 
ved Guds sandhed, før det er forsildig.
I de sidste dage skal det være ligesom Noas dage og Lots dage. 
Dersom de fleste mennesker bliver omvendte og fromme, før Kristus 
kommer anden gang, saa kan dette aldrig blive opfyldt. Men skriften 
kan ikke spejle og har aldrig spejlet. Omendskjønt Jøderne paa Kristi 
tid smigrede sig med kommende fred og gode dage, saa kom dog alle
de trængsler over dem, som profeterne havde forudsagt. Og disse 
trængsler var nærmest ved, da de tænkte, at de var længst borte. Ild 
og hunger og sværd og ødelæggelser kom over dem. Og levningerne 
af dem er nu adspredte i alle lande til et stedsevarende bevis paa, at 
Guds ord ikke kan fejle. Saaledes er der ogsaa nu komne spottere i de
sidste dag, som siger: ”Hvad bliver der af forjættelsen om hans 
tilkommelse?” 2 Pet. 3:4. Men de er selv et tidernes tegn og skal 
snart græde og hyle af angest og smerte. ”Ve den dag! Thi Herrens 
dag er nær og skal komme som en ødeleggelse fra den almægtige.” 
Joel 1. ”alle landets indbyggere bæver, thi Herrens dag kommer, thi 
den er nær – en mørkheds og dunkelheds dag, en dag med sky og 
mulm. . . . . Thi stor er Herrens dag og saare forfærdelig, og hvor kan 
udholde den?” Derfor siger Herren ogsaa: ”Vender om til mig i eders 
ganske hjerte, . . . vender om til Herren eders Gud; thi han er naadig 
og barmhjertighed, langmodig og af stor miskundhed.” 2 kap.
Propheterne fortæller ogsaa om en herlig tid, da retfærdighed og fred 
skal fylde jorden, men dette er ikke før efter dommen og 
opstandelsen. ”Opvækkes skal hedningerne og drage op til Josafats 
dal [dommens dal]; thi der vil jeg sidde at dømme alle hedningerne 
trindt omkring fra. Lægger seglen til, thi høsten er moden; kommer 
stiger ned, thi vinpersen er fuld, persekarrene [Guds vredes 
straffedomme]løber over; thi stor er deres ondskab. Skarer paa skarer
i dommens dal; thi nær er Herrens dag i dommens dal. Sol og maane 
sortner, og stjerner forholder sit skin. Og Herren skal brøle fra Zion 
og lade sin røst lyde fra Jerusalem [det nye Jerusalem: Aab. 16: 17], 
og himmel og jord skal ryste [Heb. 12:26]; men Herren skal være en 
tilflugt for sit folk og et værn for Israels børn [Jesu efterfølgere eller 
Guds Israel].” Gal. 6: 16. Og i skal fornemme, at jeg er Herren eders 
Gud, som bor paa Zion, mit hellige bjerg.” Joel 3: 17-22.
Som det skete i Noas dage, saaledes skal det og ske i menneskets 
søns dage. De aad, drak, tog til ægte, blev bortgiftede, indtil den dag, 
der Noa gik ind i Arken, og syndfloden kom og ødelagde alle. 
Desligeste og som det skete i Lots dage, de aad, drak, kjøbte, solgte, 
plantede, byggede. Men paa den dag, der Lut gik ud af Sodoma, 
regnede ild og svovl af himmelen og ødelagde dem alle. Saaledes 
skal det være paa den dag, menneskets søn aabenbares.” Luk. 17: 26-
30.
Den store synd bestod ikke deri, at de aad og drak og tillige elskede 
og adlød Gud. Men at æde, drikke, kjøbe, sælge, plante, bygge, o.s.v. 
var alt, hvad de bekymrede sig om. De gjorde bugen til sin Gud og 
søgte alene de jordiske ting, som aldeles opfyldte deres sind. De 
søgte ikke først Guds rige og hans retfærdighed; men glemte Gud og 
foragtede hans ord og bud. Saaledes gaar det netop til i vore tider. 
Gudfrygtigheden har mistet sin kraft. Kjærligheden er bleven kold i 
mange, og uretfærdighed mangfoldighed. Math. 24: 12. Derfor er 
dommens dag nær forhaanden, og ”dommen staar for døren.” Jak. 

5:9. Maatte du gjøre alvor af sagen og brede sig, medens det endnu er
tid, at du kunde tvætte din kjortel i lammets blod og vandre med 
Jesus i hvide klæder. Aab. 7: 14; 3,4.
J. G. M.
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