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annamme = modtage
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formedelst = for

overantvorde = overdrage

tilforn = tidligere

vankundig = uvidende

De hellige skal arve jorden.
De herligste opmuntringer i Guds ord for den, som stræber efter at 
blive frelst, er de dyrebareste forjættelser, som Gud har skjænket os 
gjennem sin elskede søn. ”Såsom hans guddommelige magt har 
sjænket os alle de ting, som hører til liv og gudfrygtighed, ved hans 
kundskab, som kaldt os ved sin herlighed og kraft, ved hvilke de 
største og dyrebare forjættelser er os skjænkede, at I ved disse skal 
blive delagtige i den guddommelige natur, når I flyr denne verdens 
forkrænkelighed i lyster.” 2 Pet. 1: 3,4.
Det vilde være dårligt at spekulere på ting, som Gud ikke har 
åbenbaret for os; men det er Guds gode vilje, at vi flittig betragter og 
overvejer de dyrebare sandheder og forjættelser, som han har givet os
i sit ord. I denne hensigt blev de nedskrevne; og dette bliver et 
kraftigt middel ved Guds ånds velsignelse til vor troes bestyrkelse og 
endelige frelse. ”De skjulte ting er for Herren vor Gud, men de 
åbenbare er for os og for vore børn evindeligen.” 5 Mos. 29: 29.
Hvad Gud har beredt for dem, som elsker ham, er ikke opkommet i 
noget menneskes hjerte. ”Men os åbenbarede Gud det formedelst sin 
ånd.” 1 Kor. 2: 10. Og efterdi den samme ånd har vejledt profeter og 
apostle, idet de nedskrev disse himmelske ting, er vi nu i stand til at 
forkynde disse dyrebare sandheder til Guds børns opmuntring og 
bestyrkelse. ”Thi aldrig er nogen profeti fremført af menneskelig 
vilje; men de hellige Guds mænd talede, drevne af den Helligånd.” 2.
Pet. 1: 21. ”Salig er den, som læser og de, som hører profetiens ord 
og bevarer det, som er skrevet i den; thi tiden er nær.” Åb. 1: 3.

Gud har lovet, at de hellige skal arve jorden.
”Og Herren sagde til Abram, efter at Lot var skilt fra ham: Kjære, 
opløft dine øjne og se fra det sted hvor du er, mod norden og mod 
sønden og med østen og mod vesten. Thi alt det land, som du ser, det
skal jeg give dig og dit afkom evindeligen. 1 Mos. 13: 14, 15, 17. 
”Og jeg vil give dig og din afkom efter dig det land, som du er 
fremmed udi, det hele Kanaans land, til en evig ejendom; og jeg vil 
være dem en gud.” 1 Mos. 17:8. Guds forjættelse til Abraham kan 
ikke rokkes. Han har lovet Abraham og hans afkom det ganske 
Kanaans land til en evig ejendom.
”Vær en udlændig i dette land, og jeg vil være med dig [Isak] og 
velsigne dig; thi dig og din sæd vil jeg give alle disse lande og 
stadfæste den ed, som jeg har svoret Abraham, din fader. Og jeg vil 
gjøre din sæd mangfoldig som stjernerne på himmelen og give din 
sæt alle disse lande, og din sæd i skal alle folk på jorden velsignes, 
fordi Abraham lød min røst og bevarede det, jeg vil have bevaret, 
mine bud, mine skikke og mine love.” 1 Mos. 22: 18. Denne sæd er 
Kristus. Gal. 3: 16. Men Gud har også lovet alle disse lande til 
Abraham og Isak, og han har stadfæstet det med en ed. Ligeså vist 
som forjættelsen om Kristus blev opfyldt i rette tid, så vist vil også 
forjættelsen om landet blive opfyldt i sin tid. Gud har givet to 

uforanderlige grunde til forjættelsens arvinger. 1) Sit råds 
uforanderlighed; 2) den ed, som han har svoret Abraham.
Abraham Isak og Jakob skal erholde Kanaans land til en evig 
ejendom. Dette er skriftens faste løfte, og skriften kan ikke rokkes. 
”Jeg er Herren din [Jakobs] fader Abrahams Gud og Isaks Gud; det 
land, som du ligger på, det vil jeg give dig og din sæd.” 1 Mos. 28: 
13.
Den første forjættelse, ”jeg vil visselig velsigne dig og visselig 
formere dig,” erholdt Abraham igjennem tro og tålmodighed. Han 
erholdt nemlig en søn Isak, af hvis sæd Kristus blev født. ”Og således
der han tålmodigen hade ventet, bekom han forjættelsen.” Hebr. 6: 
14, 15.
Men den anden forjættelse, at Abraham og hans sæd skulle arve 
landet, har han endnu ikke erholdt. ”Og efter hans [Abrahams} faders
død bød Gud ham flytte derfra hen i dette land, som i nu bor udi. Og 
han gav ham intet deraf til eje, end ikke en fodbred; dog lovede han 
ham at give ham det at besidde og hans sæd efter ham.” Ap. Gj. 7: 
4,5. ”Formedelst tro var Abraham lydig, der han blev kaldet, i at 
udgå til det sted, som han skulde tage til arv. . . . Formedelst tro 
opholdt han sig i forjættelsens land som i et fremmed, boede udi 
pauluner med Isak og Jakob, som var medarvinger til samme 
forjættelse; thi han forventede den stad, som har grund, hvis 
bygmester og forarbejder er Gud. . . . I tro døde alle disse, uden at 
have opnået forjættelserne, men så dem langt borte og lod sig 
overbevise og hilsede dem og bekjendte, at de var gjæster og 
udlændinge på jorden.” Heb. 11: 8-13.
Abraham forventede den stad, som Gud har bygget, det himmelske 
Jerusalem. Han vidste, at den vilde komme ned fra himmelen og 
blive en evig prydelse for den nye jord og Guds folks store glæde. 
Abraham var en gjæst og fremmed på jorden. Men han forstod af 
Guds forjættelser, at han skulde erholde et bedre fædreland. ”Men de,
som siger sådant, giver klarigen tilkjende, at de søger et 
fædreneland. Og dersom de havde havt det i tanker, hvorfra de var 
udgangne, havde de vel havt tid til at vende tilbage; men nu higer de 
efter et bedre, det er et himmelsk; derfor blues Gud ikke ved dem at 
kaldes deres gud; thi han har beredt dem en stad.” Heb. 11: 14-16. 
Guds børns evige hjem kaldes et himmelsk fædrene land, efterdi den 
himmelske stad skal pryde dem nye jord, når den bliver fyldt med 
Guds herlighed.
At den nye jord i sandhed er det himmelske fædreland, som Gud har 
lovet Abraham, Isak og Jakob og deres afkom eller alle Guds børn til 
evig arv, fremgår videre af følgende klare forjættelser. Thi ikke 
formedelst loven fik Abraham og hans sæd den forjættelse, at han 
skulde arve verden, men formedelst troens retfærdighed.” Rom. 4: 
13. Retfærdiggjørelse eller forladelse for de begangne overtrædelser 
kan alene erholdes gjennem troen. ”Abraham troede Gud, og det blev
regnet ham til retfærdighed . . . Salig den mand, hvem Herren ikke vil
tilregne synd.” Vers 3,8. Det bedste kjendemærke på den sande tro 
er, at den frembringer lydighed og Herrens frygt. Således virkede 
Abrahams tro: ”Abraham lød min røst og bevarede . . . mine bud, min
skikke og mine love.” 1 Mos. 26: 5. Ovennævnte skriftsted (Rom. 4: 
13) viser klart, at det er verden eller jorden, som Gud har lovet 
Abrahams og hans afkom til arv.
”Se, den retfærdig får betaling på jorden.” Ordsp. 11: 31. Det kan 
ikke gælde om det nærværende lov; thi her går det ofte vel med den 
ugudelige, medens den retfærdige må lide smerte. Sal 73: 3-12; Jer. 
12: 1; Job 21: 7. Men på den nye jord skal de retfærdig erholde sin 
evige løn. ”De som bier efter Herren, de skal arve landet. . . De 
retfærdige skal arve landet og bo der evindelig.” Sal. 37: 9, 11, 18, 
22, 29. ”Og dit folk, de skal alle være retfærdige, de skal eje landet 
[jorden] evindeligen.” Es. 60: 21. ”Vi forventer efter hans forjættelse



nye himle og den ny jord, i hvilke retfærdighed bor.” 2 Pet. 3: 13.
”Salige er de sagtmodige, thi de skal arve jorden.” Math. 5: 5. De 
sagtmodige arver ikke jorden i dette liv; dersom de erholde en liden 
plet af jorden, må de i almindelighed arbejde strengt for dem. Kun få 
erholder den som arv; og når døden kommer, må de alle forlade den. 
Men hvilken herlig forjættelse Gud har givet de sagtmodige, at de 
skal erholde en evig arv på den nye jord. Jesus har gjort dem til 
arvinger. Han gav os et testament og døde for os, og ved hans død 
blev testamentet gyldigt. ”Derfor er han den nye testamentes midler, 
på at . . . de kaldede måtte få den evige arves forjættelse. Thi hvor et 
testamente er, der er det fornødent, at hans død, som har gjort 
testamentet, skal finde sted. Thi et testament bliver først gyldigt ved 
døde, efterdi det endnu ikke har kraft, medens han lever, som gjorde 
det.” Heb. 9: 15-17. Derfor siges Jesus: ”Dette er mit blod, det ny 
testamentes, hvilket udgydes for mange for syndernes forladelse.” 
Math. 26: 28. Jesu blod er det nye testamentes blod. Det er pagtens 
blod.” Heb. 10: 29 Kristi blod renser samvittigheden fra synd eller 
døde gjerninger til at tjene den levende Gud. Heb. 9: 14. Det 
annammes i troen, men uden tro er det umuligt at behage Gud. Heb. 
11:6.
Når synden således er udslettet ved troen på Kristi blod, og Guds 
gode bud er skrevne i hjertet (Heb. 8: 10), så at vi har lyst til Guds 
lov efter det indvortes menneske (Rom. 7: 22) og døder legemets 
gjerninger formdelest ånden, da er vi Guds børn.” Rom. 8: 13, 14. 
”Men dersom vi er Guds børn, er vi og arvinger, nemlig Guds 
arvinger og Kristi medarvinger; såfremt vi lider med ham, at vi da 
også skal herliggjøres med ham.” Rom. 8: 17. ”Men er I Kristi, da er 
I jo Abrahams sæd og arvinger efter forjættelsen.” Gal 3: 29.
Således gives der lejlighed for fattige syndere til at blive Guds 
arvinger og erholde et evigt hjem på den nye jord. Priset være Gud 
for frelsens herlige plan. Lad os annamme den med glæde og ikke 
tilsidesætte den i vantro. ”Se til, Brødre! at der ikke nogensinde i 
nogen af eder skal findes et ondt, vantro hjerte, så at han affalder fra 
den levende Gud. Men formaner eder selv hver dag, så længe det 
hedder: i dag, på det ikke nogen af eder skal forhærdes ved syndens 
bedrag.” Heb. 3: 12, 13.
Josva skaffede ikke det gamle Israel hvile; men der er endnu en 
sabbatshvile tilbage for Guds folk. Heb. 4: 8, 9. Den er tilbage; den 
er endnu ikke kommen; Men Jesus vil føre Guds Israel ind til den 
evige hvile i det himmelske fædreland på den nye jord. Vil du, kære 
læser, følge med? så stil dig iblandt Guds folks rækker, annam 
sandheden, og vandre i den, indtil Jesus herligt åbenbares.

De helliges arv indbefatter også skatte i himmelen.
”Salige er I, når man bespotter og forfølger eder og taler allehånde 
ondt imod eder for min skyld og lyver det. Glæder og fryder efter, thi
eders løn skal være megen i himlene.” Math. 5: 11,12. Guds folk skal
leve med Kristus i himmelen i de tusinde år, indtil den hellige stad 
kommer ned på jorden. Udødelighed og evig herlighed bliver givet 
dem, når Jesus kommer. De skal synge med Guds engle i Faderens 
hus. Hver tåre skal borttøres af deres øjne. I dette salige håb kan de 
glæde og fryde sig her, om de end ofte må lide ondt for Jesu navns 
skyld.
”Frygt ikke, du lille hjord! Thi det er eders fader behageligt at give 
eder riget. Sælg hvad I har og giv almisse. Gjør eder poser, som ikke 
bliver gamle, et liggendefæ, som ikke forgår, i himlene, hvor ingen 
tyv kommer til, og intet møl fordærver. Thi hvor eders liggendefæ er,
der vil og eders hjerte være.” Luk. 12: 32-34. Hvilken herlig 
forjættelse til dem, som frygter Gud og opofrer sig med alt, hvad de 
har, ti ham. Frygt ikke for menneskenes spot eller bagtalelse; frygt 
ikke for deres had og forfølgelse. De kan ikke røre et hår på dit hoved
uden Faderens tilladelse; hellige engle vogter altid over dig; de er et 
værn omkring dig i al fare. Hold blot fast ved din kjære frelser, så 
skal han give dig en plads i herlighedens rige trods al djævelens og 
verdens modstand. Du er en liden, svag skabning; men din frelser er 

mægtig. Han lever; han vil ingenlunde slippe dig og ingenlunde 
forlade dig. Heb. 13: 5. Hvor ofte har han ikke opholdt dig i nøden 
og bevaret dig i de mørke timer. Han tilbyder dig sin stærke arm; tag 
den og slip den ikke. Så vil han være din stav og din kjep; om du end
vandrer gjennem dødens dal.
Men vil du have et liggendefæ i himlene, så må du ikke binde dit 
hjerte til de jordiske skatte. Lad ikke dine poser blive gamle. Gjem 
ikke dine skatte på kistebunden. Lev ikke selv i overflod og 
magelighed, medens du glemmer de fattige og faderløse. ”Giv, så 
skal eders gives; en god, knuget og skuddet og overflødig måde skal 
de give i eders skjød; thi med den samme måde, som I måler med, 
skal eder måles igjen.” Luk. 6: 38. Giv ikke alene af eders overflod, 
hvad I godt kan undvære, men giv som den fattige enke. Sælg lidt, 
hvor det behøves, og giv i Jesu navn, så skal Gud lønne dig derfor. 
For enhver opofrelse, som du gjør, samler du dig skatte i himmelen. 
Der er den herlige krone, der skinner som solen. De hvide klæder, 
hvide som sne, klare som lyset. I dem kan du stråle som de 
himmelske hærskarer og vandre med Jesus.
Men dersom du er karrig og sneverhjertet og bange for at låne til 
Herren, som dog har givet dig liv og alt, hvad du har, da vil alt dette 
stå imod dig på den store dag. Dersom dit hjerte hænger ved dine 
skatte, så vil du omkomme tilligemed dem.
”Thi vort borgerskab er i himlene, hvorfra vi og forventer Frelseren, 
den Herre Jesus Kristus, som skal forvandle vort fornedrelses legeme 
til at vorde ligedannet med hans herligheds legeme, efter den kraft, 
ved hvilken han og kan underlægge sig alle ting.” Fil 3: 20, 21. Vi 
har borgerskab i den himmelske stad, når vi er stødte ovenfra af ordet
og ånden. ”I er en udvalgt slægt, et kongeligt præstedom, et helligt 
folk, et folk til ejendom.” 1 Pet. 2: 9. Hvilket højt og herligt 
adelskab: at være himmelborgere, sønner og døtre af det himmelske 
Jerusalem! Gal. 4: 26. Gud vil være deres gud, og de skal være hans 
folk. 2 Kor. 6: 16.

”Hvad er dog de kristne nu glimrende smukke,
indvortes, udvortes har solen dem brændt.
De frugter, som Jesus dem giver at plukke,

Er dennem alene, ej andre bekjendt.
Hvad ingen kan fatte,

Hvad ingen kan skatte,
Har disse livagtig i sjælen befunden

At være som lyset i mørket oprunden.”

Her er vi klædte i pjalter og klude; svaghed og dødelighed gjør os 
uskikkede til at indkomme i staden; men vi forventer Frelseren. Han 
skal forvandle vort fornedrelses legeme og danne det ligesom sit 
herligheds legeme. O, salige håb! Da bliver jeg skikket til at gå hjem 
til min faders hus og nyde den herlige arv.

”En dråbe kun at smage
af himmerigets lyst

kan hjertet mer indtage
end hele verdens høst.

Og strømme fuld af glæde; 
Hvor himlen have vil,

Han under fødder træde,
Hvad verden sigter til.”

”Vi takker Gud og vor herres Jesu Kristi fader, idet vi altid beder for 
eder, da vi har hørt om eders tro i Kristus Jesus og eders kjærlighed 
til alle hellige, for det håb, som eder er henlagt i himlene, om hvilket 
I har allerede hørt i evangeliets sandhedsord.” Kol. 1: 3-5. Vi er 
inderlig taknemmelige til Gud, at der også i disse sidste dage er en 
lille hjord, som har annammet Guds ord, og hvis håb er i himlene. 
Gud har også i nåde set til os som et folk, og Jesus selv vil lede os, 
indtil der bliver en hjord og én hyrde. Det skjulte manna er henlagt i 



himmelen, og den som sejrer skal æde deraf. Der er også en hvid 
sten, som Jesus vil give den, der sejrer, tilligemed det nye navn. Åb. 
2: 17

”O! så slå på harpestrenge,
skarpt og længe,
synger! spiller!

Jesus al vor jammer stiller.”

Guds børn udholdt lidelser og forsmædelser for sandhedens skyld. 
”Og I skikkede eder med glæde deri, at han røvede eders gods, 
vidende, at I har i [for] eder selv at bedre og blivende gods i 
himlene.” Heb. 10: 34. Se, hvorledes de første kristne tålmodigen 
udholdt trængsel og forsmædelse for sandheden. Er det ikke 
ønskeligt at blive deres efterfølgere? Skal vi ikke annamme Guds 
sandhed som kostelige perler, som ædle stene? Hvad er verdens ære 
og gods? - En glimrende boble: Ofte flyr den, men når man griber 
den, så brister den, sent eller tidlige. Derefter kommer det yderste 
mørke, hvor der er gråd og tænders gnidsel. Hvor meget bedre er dog
det himmelske gods! Det er et blivende gods en evig ejendom.
”Den som fejrer, ham vil jeg give at æde af livets træ, som er midt i 
Guds Paradis.” Åb. 2:7. Og han skal drikke af livets vands rene flod, 
der udvælder klar og skinnende som krystal fra Guds og Lammets 
trone. Åb. 22: 1.

”Fra stolen flyder livets å,
som midt på gaden vandre må

det træ med livets grene,
som gav hver måned af sin frugt,

og bladene, som bliver brugt,
 til folkets sundhed tjene.

O! vand, som kan
arm og styrke,
når de tørste,
når de smage,

med Guds himmelfryd indtage.”

”Lovet være Gud og vor herres Jesu Kristi fader, som efter sin store 
barmhjertighed har igienfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi 
opstandelse fra de døde, til en uforkrænkelig og ubesmittelig og 
uforvisnelig arv, som er bevaret i himlene til eder, hvilke ved Guds 
magt bevogtes ved troen til den frelse, som er rede at åbenbares i den 
sidste tid.” 1 Pet. 1:3-5. Et levende håb er et virksomt håb - et håb, 
som giver trøst og kraft, glæde og fred. Ved troen på Jesus og hans 
opstandelse fra de døde kan vi erholde dette håb - en fast 
overbevisning og inderlig længsel efter den evige arv.

”Når skal jeg engang finde
til dette frydens slot?
O! var jeg alt derinde,

hvad havde jeg da godt.
Mit øje fælder tåre, dem vil du ej forsmå, 

jeg længes nu at få såre
at se dit ansigt på.”

Arven er uforkrænkelig. Udødelighedens krone bekranser de frelses 
hoved. Dødens kolde favn skal ej isne hjertet mer. Det brustne øje 
skal ej lokke tårestrømme fra den sørgende moder eller sønderrive 
venskabs og kjærlighedens ømme bånd. Uforkrænkelige arv! Dejlige 
livets krone! Din himmelske glans henriver mit hjerte.
Arven er ubesmittelig. Synden kan ikke mere besmitte de rene 
klæder. Betrængte hjerte! der får du fred. Her plager djævelen; 
verden plager; fristelser plager; men der er en evig, uforstyrret fred i 
himmeriges rige. Der leder fredens fyrste sit folk som en hyrde sin 
hjord til de grønne græsgange og klare, rindende kilder.

”Her er de skjønne vange,
som efter vinter få
livfarlige og mange
i himmelgrøde stå.”

Den himmelske arv kan aldrig visne. Her kommer vinteren med sit 
kolde dække; de grønne lunde falmer, og blomstrende på marken 
visner; al jordens skjønhed forgår som et samlende klæde; og den 
mørke trængsels nat er nær forhånden - de sidste dages trængsel - en 
større trængsel, end jorden nogensinde har været vidne til. Som en 
isnende vinter vil den slutte forkrænkelighedens år . - Natten 
kommer, men også morgenen; den evige morgen er bagved natten; 
den bringer en arv, som er forvisnelig. De evige blomster i Paradisets
have visner aldrig; det gulnende løv fortæller ikke mere, at vinteren 
drager nær.
Verden, verden! hvad er du mørk! Vig bort fra min sjæl med din 
falmende brammen. Drag nær, o Jesus! Med din skjønne Paradis; 
fyld mit hjerte med dine himmelske skatte; bevar mig ved troen til 
den herlige frelse, som du vil åbenbare i den sidste tid.

”I trætte og svage af trængselens tørke,
ak! Tænk nu på himmelens liggendefæ!
Og bed dog alvorlig, at Jesus vil styrke
de rystende hænder og bævende knæ; 

at ingen skal slippe
den evige klippe,

at ingen tilbage til Sodoma vender
og løbet med skamme på halvvejen ender.”

”Den som sejrer, ham vil jeg gjøre til en piller i min Guds tempel, og 
han skal ikke ydermere gå ud derfra; og jeg vil skrive min Guds navn 
på ham, og min Guds stads, det nye Jerusalems navn, hvilken 
kommer ned af himmelen fra min Gud, og mit det nye navn.” Åb. 
3:12.
Lys af Lys! herlighed af herlighed! Salighed, som overgår al forstand.
Jeg vil hjem at gjæste den himmelske stad; jeg må vandre med min 
frelser på de gyldne gader; jeg må hen at se de skønne værelser i 
Faderens hus. Vil du med Jesus? vil du gå med til det himmelske 
fædreland, til min Guds stad?

”Her er for alle stæder
den stad Jerusalem.

hvor Herrens folk sig glæder
til der at komme hjem.

Der er de gyldne gader,
der er den bryllupssal,

hvor hjorten sig nedlader
i dejlig rosendal.”

De hellige er Guds børn, Guds Israel.
”Herren har udvalgt Zion . . . Og jeg vil klæde dens præster med 
salighed, og dens hellige skal synge med fryd.” Sal. 132: 13,16. 
”Guds menighed, som er i Korinth, de helligede i Kristus Jesus, de 
kaldte hellige, tilligemed alle dem, som på ethvert sted påkalder vor 
herres Jesu Kristi navn.” 1 Kor. 1:2. Enhver, som påkalder Jesu navn 
i sandhed og elsker ham, er af de hellige. Hvor forvendt dog verden 
er blevet, at den bruger dette navn til spot. Den største ære, som Gud 
kan tildele et menneske på denne jord, er at regne det blandt Guds 
hellige.
”Hilser hver hellig i Kristus Jesu. De brødre, som er hos mig, hilser 
eder. Alle hellige hilser eder, men mest de af kejserens hus.” Fil. 4 : 
21, 22. ”Takkende Faderen, som gjorde os dygtige til de helliges 
arvedel i Lyset, som friede os af mørkets magt og oversatte os i sin 
elskelige søns rige, i hvem vi har forløsning ved hans blod, nemlig 



syndernes forladelse.” Kol. 1:12-14. Af os selv er vi udygtige; men 
Gud er mægtig i de svage; han kan afto alle vore synder, som vi 
kommer til ham ved Jesus, og giøre os dygtige til de helliges arvedel 
i lyset.
”Salige er de fredsommelige; thi de skal kaldes Guds børn.” Math. 
5:9. Det gjør os ikke til Guds børn at høre til et vist parti; ej heller 
bliver vi til Guds børn derved, at vi taler meget om tro foruden 
gjerninger eller om gjerninger foruden tro, eller ved at tale om 
fuldkommenhed og hellighed og dog forkaste Guds sandheder og 
fornedre og overtræde hans hellige bud, eller ved at beråbe sig på 
retfærdiggjørelsen og dog glemme helliggjørelsen. Vort hele sindelag
og vor handlemåde må dannes efter Guds ord og Jesu eksempel. De, 
som kives og trættes, er ikke Guds børn; men de sagtmodige, fattige i
ånden, barmhjertige, rene af hjertet, fredsommelige de skal kaldes 
Guds børn. ”Elsk eders fiender, velsign dem, som eder forbander, 
gjør dem godt, som eder hader, og bed for dem, som gjør eder skade 
og forfølger eder; på det I skal vorde eders faders børn, som er i 
himlene.” Math. 5: 44,45.
”Og det skal ske, at på det sted, hvor der var sagt til dem: I er ikke 
mit folk, der skal de kaldes den levende Guds børn.” Rom. 9:26. Vi 
brødre, er af hedningene, som var fremmede; men Gud har kjærlig 
kaldet os ved sin nådes røst i de sidste dage og indlemmet os i sin 
menighed, som er Guds Israel, hvem verden er korsfæstet, og det 
verden, ved Jesus Kristus. Gal. 6: 14, 16.
”Kjødets gjerninger er åbenbare, såsom : hor, skjørlevnet, urenhed, 
uterlighed, afgudsdyrkelse, troldom, fiendskaber, kiv, nid, vrede, 
trætte, tvedragt, partier, avind, mord, drukkenskab, frådseri og 
deslige; . . . de, som gjør sådant, skal ikke arve Guds rige. Men 
åndens frugt er kjærlighed, glæde, fred, langmodighed, mildhed, 
godhed, trofasthed, sagtmodighed, afholdenhed. Mod sådanne er 
loven ikke.” Gal. 5: 19-23. Alene de, som gør frem i ånden, er Guds 
børn, Guds Israel.
Gud havde et Israel blandt det gamle Israel. Men de var ikke alle 
Israel, som var Israel efter kjødet. De fleste af dem forhærdede sig 
imod Gud og vandrede ikke i hans bud og rette (Ez. 20 21), derfor 
var de djævelens børn (Joh. 8:44), og Gud forkastede dem som et 
folk evindeligen. ”Du skal lide idel vold og blive knust alle dage . . . 
Så skal alle disse forandelser komme over dig og forfølge dig og 
ramme dig, indtil du bliver ødelagt, fordi du ikke hørte Herrens din 
Guds røst, så at du holdt hans bud og hans skikke, som han havde 
budet dig. Og de skal være til et tegn og til et vidunder pa dig og på 
din sæd evindeligen.” 5 Mos. 28: 33, 45, 46.
Gud har givet forjættelser til Israel, som endnu ikke er opfyldte; de 
kan ikke fejle; men de tilhørere ikke Israel efter kjødet. Guds hellige 
løfter og forjættelser tilhører ikke djævelens børn; det gamle Israel er 
ikke mere af Gud anerkendt for et skærskilt folk med særskilte 
forjættelser og privilegier. ”Thi han [Kristus] er vor fred, som gjorde 
eet af begge [jøder og hedninger] og nedbrød adskillelsens 
mellemvæg.” Denne mellemvæg var fjendskabet, budenes lov med 
dens befalinger, hvilken Kristus afskaffede. Loven om omskjærelsen 
og helligdommens tjeneste i det gamle tabernakel udmærkede 
jøderne som et særskilt folk men Kristus nedbrød denne mellemvæg, 
”på det at han ved sig selv kunde skade de to til et nyt menneske og 
gjøre fred og forlige dem begge i et legeme med Gud formedelst 
korset.” De to, som her tales om, er hedninger og jøderne. Forhen var
hedningerne ”Udelukte fra Israels borgerret og fremmed fra 
forjættelsens pagter;” men nu er de ”de helliges medborgere og Guds 
husfolk.” Ef. 2: 14-19.
Så er altså de jøder, som omvender sig til Gud hans hellige; og de 
hedninger, som lærer at elske Gud, er de helliges medborgere. Og de 
er alle Guds husfolk, Guds Israel. Da nu Gud således har forenet de 
to til eet nyt menneske, forligt dem i et legeme og gjort et af begge, 
så er det viselig en blindhed og et forfængeligt arbejde at forsøge 
atter at bygge den nedbrudte mellemvæg og at anvende Guds 
forjættelser på de vantro jøder som et særskilt folk.

Navnet Israel betegner en Guds styrke. Jakob erholdt dette navn, 
fordi han brødes med Guds søn og ikke vilde slippe ham, før han 
erholdt velsignelsen. Da siger Herren til ham: ”Dit navn skal ikke 
fremdeles kaldes Jakob, men Israel; thi du har kjæmpet med Gud og 
med mennesker og fået overhånd.” 1 Mos. 32: 28. Således kan ingen 
have ret til navnet Israel uden den, som ved troen vinder fejer og 
kæmper med Gud i bønnen, indtil Herren velsigner ham. Luk. 18:1-8.
”Thi ikke den, som udvortes er jøde, er derfor jøde; ejheller er den 
omskjærelse, som sker udvortes i kjødet, derfor omskjærelse; Men 
den, som indvortes er jøde, og hjertets omskjærelse i ånden, ikke 
efter bogstaven, en sådan har ros, ikke af mennesker, men af Gud.” 
Rom. 2:28, 29. Abraham er fader til alle dem, som tror, skjønt de er 
uomskårne (nemlig hedningene, og fader til de omskårne (jøderne), 
som ikke alene er omskårne, men tillige vandrer i Abrahams tro.
”Og er de, som holder sig til loven [vantro jøder], arvinger, da er 
troen forgjæves, og forjættelsen gjort til intet . . . Derfor er 
forjættelsen ved tro, så den tildeles af nåde, på det den måtte stå fast 
for den ganske sæd, ikke alene for den som har loven, men og for den
som har Abrahams tro, hvilken er alle vores fader (som skrevet er: 
Jeg har sat dig til mange folks fader).” Rom. 4:14-17.
Den forjættelse, som Paulus har taler om, er forjættelsen til Abraham 
og hans afkom, at han skulde arve verden. Rom. 4: 13. I 1 Mos. 17: 8
hedder det: ”Jeg vil give dig og din afkom efter dig . . . hele Kanaans 
land til en evig ejendom.” David siger: ”De sagtmodige skal arve 
landet.” Sal. 37: 11. Den samme forjættelse er udtrykt på flere andre 
måder. Alle Guds løfter om at arve og bebo Kanaans land, som er 
byggede på denne forjættelse og henhører til fremtiden, tilhører 
derfor ikke det jødiske folk, men Abrahams børn, Guds Israel. ”Thi 
ikke alle, som stammer fra Israel, er Israel; ejheller er alle Abrahams 
børn, fordi de er Abrahams sæd, men i Isak skal sæden fremkaldes 
dig. Det er : ikke de samme, som er børn efter kjødet, Guds børn; 
men forjættelsens børn regnes til sæden.” Rom. 9: 6-8 Dette Guds 
sande Israel tilhører ”den sønlige udkårelse og herligheden og 
pagterne og lovgivningen og gudstjenesten og forjættelserne.” Rom. 
9:4.
Ved jødernes fald er saliggjørelse vederfaren hedningene. ”Men 
dersom deres fald er verdens rigdom, og deres skade er hedningernes 
rigdom, hvor meget mere skal deres fylde være det!” [poså mallon to
pleråma autån: hvor meget mere deres fylde!] Rom 11:12. Ordene 
”skal være det” findes ikke i grundsproget, og dog er to af de sidste 
dages største vildfarelser byggede på dem, nemlig: 1 Læren om stor 
fred og almindelig hellighed, når jøderne vender tilbage til sit land, i 
de tusende år før Jesus kommer. Denne lærdom er meget udbredt 
iblandt de kristne både i Europa og Amerika. 2 Læren om 
opbyggelsen af det gamle Jerusalem og Israels tilbagevenden til sit 
land, samt megen omvendelse blandt heningene i tusende år efter 
Kristi andet komme. Begge disse lærdomme er lige falske og 
stridende imod skriftens klar ord.
Jødernes fald er verdens rigdom, hvor meget mere deres fylde! - 
Hvad er jødernes fylde? - Den nåde og velsignelse, som jøderne så 
rigeligen tildelt i apostlenes tider, da gud udgjød sin ånd over dem, 
og tusender blev omvendte til Gud. Ordet fylde har denne betydning i
den hellige skrift. ”Og kjende Kristi kjærlighed, som overgår al 
kundskab; at I kan opfyldes med al Guds fylde.” Ef. 3:19. ”Thi i ham 
behagede det Faderen, at al fylde skulde bo.” Kol 1:19. ”Og af hans 
fylde har vi annammet, ja nåde over nåde.” Joh 1: 16. Apostelen 
Johannes var selv af Israel. Han vidner, at den fylde, Israel har 
erholdt, er nåde over nåde. Dette er nyttigt og afgjørende. Israels 
fylde er Guds nåde, som blev dem tildel igjennem Kristus på 
apostlenes tid.
Dette stemmer overens med Paulus vidnesbyrd i Rom. 11; thi han 
taler der om levningen af Israel. ”Således er da og i den nærværende 
tid en levning efter nådens udvælgelse bleven tilbage.” Rom. 11:15
Hvem var da denne levning af Israel? - Paulus med alle de troende 
jøder. ”Jeg er og en Israelit, af Abrahams sød, af Benjamins stamme.



Gud har ikke forskudt sit folk, hvilket han forud kjendte.” Rom. 
11:1,2. ”De udvalgte har erholdt det nåden i Kristus; de øvrige blev 
forhærdede.” Rom. 11:7. ”Men Esaias udråber over Israel: Om end 
Israels børns tal var som havets sand, så skal kun en levning frelses.” 
Rom 9:27. Paulus forstod bedre at anvende og udlægge profetierne 
end vi. Lad os da se, på hvem han anvender det anførte skriftsted.
Gud vil nu ”kundgjøre sin rigdom over barmhjertighedens kar, hvilke
han forud havde beredt til herlighed, hvilke han og kaldte, os nemlig,
ikke alene af jøder, men også af hedninger!” Rom. 9: 23, 24. Det er 
altså afgjort, at levningen af Israels børn på Paulus’ tid erholdt Guds 
fylde eller nåde; og dette blev hedningernes rigdom, idet evangeliet 
blev kraftigen udbredt iblandt dem som ved apostlene og de troende 
jøder.
Det er netop dette apostlen viser hen til i Rom. 11:13. ”Thi jeg taler 
til eder, I af hedningene! Såvidt jeg er hedningernes apostel, ærer jeg 
mit embede.” ”Thi dersom deres [jødernes] forkastelse [som et 
særskilt folk] er verdens forligelse, hvad er da deres anstrengelse 
[levningens frelse] andet, end liv af død.” Rom. 11: 15.
Denne anskuelse er videre bestyrket i den lignelse som Paulus 
derefter fremsætter om oljetræet med sine naturlig og indpodede 
grene. Rom 11: 17-24. Der er kun eet oljetræ, et legeme, det er hele 
Guds Israel, Jøderne er de naturlige grene, hedningene er vilde grene.
Ingen af dem hører til Oljetræet, uden de, som er i troen. Der er kun 
en måde, både for hedninger og jøder, hvorpå de kan blive indpodede
nemlig - omvendelse og tro. ”Men også hine [jøderne] skal indpodes,
dersom de ikke bliver ved i vantroen.” Rom 11:23.
Når jødernes indpodes i oljetræet, omvender sig og tror på Kristus og
indlemmes i Guds menighed, så tilhører også Guds forjættelse dem, 
men ikke før; thi djælvelens børn har ingen forjættelser. Når da 
hedningernes fylde er gået ind, når nødens tid er omme, og Jesus 
kommer for at frelse sit folk og give dem udødelighed, så skal det 
ganske Israel frelses på før omtalte måde, nemlig: hver den, som er 
retmæssig indpodet i det sande oljetræ, som er forligt med Gud 
gennem Jesu forsonende blod, skal frelses. 
”Og så [houtå: således] skal det ganske Israel frelses.” Rom 11: 26. 
Det ord, som her er oversat så, betegner aldrig tid, men måde. Det er 
flere end 150 steder oversat således, sådan ligeledes o. s. v.. At ordet 
få, også i det danske sprog, betegner således, ses på følgende steder: 
Kristi fødsel gik så til. Math. 1:18. Det er få skrevet ved profeten. 
Math. 2.5. Lader så eders lys skinne. Math. 5, 16. Det danske ord så, 
har tillige den samme betydning som da, men det græske ord houlås 
har aldrig denne betydning.
Det er meget urimeligt at påstå at ”det ganske Israel” her betegner 
alle de nu levende vantro jøder. Det vilde jo kun blive en liden del af 
Israel efter kjødet; thi de fleste af dem er nu i graven. Men vi har 
forud bevist, at forjættelsen om frelse tilhører guds Israel Det ganske 
Israel, som skal frelses, er derfor alle Guds børn, både af hedninger 
og jøder. ”I er jo alle Guds børn medelst troen i Kristus Jesus . . . . 
Her er ikke jøde eller græker; her er ikke træl eller fri; her er ikke 
mand eller kvinde: thi I er alle én i Kristus Jesus. Men er I Kristi da 
er I jo Abrahams sæd, og arvinger efter forjættelsen.” Gal. 3:26-29.

Jorden vil blive fornyet
Jorden hviler nu under forbandelsen på grund af synden. ”Og til 
Adam sagde han: efterdi du lød din hustrues røst og åd af det tro, 
som hvilket jeg bad dig og sagde: du skal ikke æde deraf; da være 
jorden forbandet for din skyld, men skummer skal du æde deraf dit 
livs dage. Og den skal bære dig torn og tidsel, og du skal æde urter 
på marken.” 1 Mos. 3:17, 18. Paradisets fuldkomne og lykkelige 
tilstand forsvandt ved faldet. Den yppighed og fylde, hvormed jorden
frembragte alt, som var nyttigt og behageligt, blev formindsket. 
Fordærvelige planter såsom torne og tidsler opvokste af jorden til en 
plage for mennesket. Tunget og besværligt arbejde blev fornødent for
at opholde livet. Dog var jorden endnu rig og yppig i sammenligning 
med hvad den nu er.

Menneskene har fremturet i ugudelighed; derfor hviler forbandelsen 
mere og mere tung over jorden, indtil den til sidst bliver ødelagt ved 
ilden. 2. Pet. 3: 7. Formedelst Kains synd blev jorden mere mager og 
karrig. ”Når du dyrker jorden, skal den ikke ydermere give dig sin 
kraft.” 1 Mos. 4: 12. Og ved syndfloden skete der en fuldkommen 
omvæltning af jordens overflade, så at stene, ler og sand kom op til 
overfladen og dannede bjerge og høje, medens det frugtbare 
jordsmon for størstedelen forsvandt.
Herren kan endnu lettelig velsigne eller forbande jorden, så at den 
giver rigelig eller karrig, ligesom det skete blandt jøderne. 5 Mos. 28:
3-24. Han kan oplade sit gode liggendefæ og give regn og frugtbare 
tider af himmelen. Ap. Gj. 14: 17. Men han kan også gjøre, at 
menneskene udfører megen sæd på marken og dog samler lidet ind. 
Han kan sende tørke og brændt korn, græshopper til at opæde, orme 
til at fortære, storme til at oprykke og hargel til at nedslå indtil 
hungersnød og pestilense fylder landet. Og for menneskenes 
ugudeligheds skyld er der nu mere forbandelse end velsignelse.
Gid du var vis og forstod dette. Ak, at du vilde elske Herren din Gud 
af dit ganske hjerte og vandre i hans rette og skikke. Hvor skulde din 
brødkrumme blive fød, og dit lidet gods blive dig en velsignelse 
indtil Herren skulde indføre dig i det gode land, som flyder med 
mælk og honning. ”En håndfuld med ro er bedre end begge nævner 
fulde med møje og åndsfortærelse.” Præd. 4: 6. ”Jeg har været ung og
er blevet gammel; Men jeg har ikke set en retfærdig forladt eller hans
sæd at søge efter brødet.” Sal. 37: 25.
Synden forårsager landets ødelæggelse. ”Landet sørger, det 
forsmægter; jorderige er afmægtigt, det forsmægter. . . . Thi landet er 
besmittet for dets indbyggeres skyld; thi de har overtrådt love, 
forvendt skikke, gjort den evige pagt [de ti bud: 5 Mos. 4:13] til 
intet. Derfor fortærer forbandelsen landet [engelsk: jorden].” Ef. 24: 
4-6. Men Herren vil gjenløse jorden, han vil forny dens skikkelse. 
”Vi forventer efter hans forjættelse nye himle og en ny jord.” 2 Pet 3:
13. Es. 65: 17-25, ”Og jeg så en ny himmel og en ny jord; thi den 
første himmel og den første jord var forgået, og havet var ikke mere.”
Åb. 21,1. ”Udsender du din ånd, skades de, og du fornyer jordens 
skikkelse.” Sal 104: 30. ”Derfor venter og skabningens forlængsel på 
Guds børns åbenbarelse; thi skabningen er underlagt forfængelighed 
[forkrænkelighed], . . . dog i det håb, at skabningen selv skal og blive
frigjort fra forkrænkelighedens trældom til Guds børns herlige 
frihed.” Rom. 8: 19-21. Den tid da jorden skal således blive frigjort, 
kan ikke være før efter opstandelsen. Rom 8: 23. Herrens 
miskundhed er stor og hans visdom uransagelig. Han vil forbarme sig
over sit folk og give dem den nye jord til en evig arv.

”Hvad er den verden ny og rar,
som Gud os forbeholden har

til evig fryd og pleje.
O, Jesus! du har og et sted

i dette Zion mig bered,
så lad mig det og eje.

Vend da mig fra
jordens hytter,

at jeg flytter
med min længsel

daglig hjem fra verdens fængsel.”

Guds rige er tilkommende.
”Men i disse kongers dage skal himmelens Gud oprette det rige, som 
i al evig ikke skal forgå, og hvis regjering ikke skal overlades til 
noget andet folk; det skal knuse og tilintetgjøre alle hine riger, men 
selv skal det bestå evindeligen.” Dan. 2,44. ”Disse konger” er de ti 
dele af de romerske rige, som betegnes ved de ti tær på det billede, 
som Nebukadnezar så. Det hele billede fremstiller det babyloniske, 
persiske, græske og romerske rige. Det sidste delte sig i to : det 
hedenske og det pavelige Rom.



De samme riger er betegnende i det 7de kapitel ved fire dyr : en løve,
en bjørn, en parder og et forfærdeligt dyr med store jerntænder. 
Pavemagten er fremstillet ved det lidet horn, som taler store og 
bespottelige ting og ødelægger de hellige. Dan. 7:8, 20, 21, 25. Den 
samme magt er videre beskreven i 2 Thess. 2: 3-8 og Åb. 13. 1-10.
I Dan. 8de kapitel finder vi endnu en tredje klasse symboler, som 
betegner disse riger, nemlig: en væder, en gedebuk og et lidet horn, 
der blev overmåde stort. Disse riger er de store verdensriger, Persien,
Grækenland og Rom, som opstår det ene efter det andet Da. 8:20-25. 
De er betegnede ved jernet, kobberet og sølvet af Nebukadnezars 
billede, medens hovedet af guld betegner Babylon. Dan. 2: 38.
Himmelens Gud vil også oprejse et rige. Dette skal ikke omstyrtes 
ligesom de foregående, men det skal bestå evindelighed. Dette rige er
betegnet ved en sten, som blev afhuggen, men ikke med hænder. Den
slår til billedet på dets fødder af jern og ler og knuser dem. Da knuses
hele billedet og bortvejes ligesom avner af en lo, så at det ikke findes 
mere; men stenen, som sønderslag det, opfylder hele jorden. Dan. 2: 
34, 24. Således skal Guds rige omstyrte alle denne verdens riger, og 
de skal bortvejres som avner som vinden og ikke findes mere; men 
Guds rige skal opfylde jorden og bestå evindeligen.
Djævelen er denne verdens fyrste. Joh. 14 : 30; Es. 2: 2. Han erholdt 
denne magt derved, at menneskene lyttede til hans løgn og omgav sig
i hans vold, idet de syndede. Men Jesus er stærkere end den stærke 
og vil fratage ham hans bytte. Tiden kommer under den syvende 
engels basun, da verdens riger bliver vor Herres og hans salvedes, og
Kristus skal regjere i al evighed. Åb. 11: 15. Den syvende basun 
lyder i de ti kongers eller rigers tid. Det er de sidste dage eller endens
tid. Dan. 12: 4,9. Det er den tid, hvori vi lever, da menneskets søns 
åbenbarelse er nær.
Før Jesus kommer igjen, vil riget blive overgivet af ham af Faderen, 
så at han kan tage det i besiddelse. Indtil den tid er han en 
ypperstepræst, men da kommer han som kongers konge og Herrers 
herre og vil udrydde alle konger og mægtige mænd, som ikke elsker 
ham. Åb. 19: 16 -18 Dette oplyser Herren ved en lignelse, da nogle 
mente, at Guds ruge skulde straks åbenbares: "En højbåren mand 
drog til et land langt borte at tage imod et rige og få at komme igjen."
Han bød sine tjenere at kjøbslå med de pund, han gav dem, indtil han
kom igjen. "Og det begav sig, der han kom igjen, efter at han havde 
modtaget riget." Luk. 19: 12, 15. Jesus gik til Faderen for at tage sit 
rige i besiddelse; når han kommer igjen til vor jord, har han fået 
riget; det vil sige : magt og autoritet er overgivet ham af Faderen, og 
hans slendre bliver lagte under hans fødder.
Kristus regjerer nu med Faderen på hans trone og har endnu ikke 
oprettet sin egen trone. Åb. 3:21. Det rige, som han nu har hos 
Faderen, vil han give tilbage til ham, når han erholder sit eget rige 
(jorden). ”Derpå kommer enden, når han har overantvordet Gud og 
Faderen riget.” 1.Kor. 15:24. Når verdens ende kommer, og Jesus 
kommer anden gang til denne jord, har han nedlagt sit embede som 
kongelig præst på Faderens trone og i steden derfor erholdt sit eget 
rige, som og kaldes himmeriges rige. Thi Faderen har lagt alle ting 
under Kristi fødder. Men når han siger, at alle ting er Kristus 
underlagde, da er det åbenbart, at det er Faderen undtagen, som har 
underlagt Kristus alle ting. Men når alle ting er bleven Faderen 
underlagte, da skal og sønnen selv underlægge sig Faderen, som har 
underlagt sønnen alle ting, at Gud skal være alt i alle. 1. Kor. 15: 27, 
28.
At himmelens Gud således opretter riget, idet han overgiver det til 
sønnen og overantvorder konge-septeret i hans hånd, får han kommer
igjen til denne jord, omtales videre i Dan. 7:9-14. Den gamle af dage 
(Faderen) satte sig. Retten blev sat, og bøgerne oplodes. Her er 
dommen klarlig beskreven. Og se, der kom en i himmelens skyer som
menneskets søn: han kom ind til den gamle af dage, og de førte ham 
(sønnen) frem for Faderen. Og Faderen gav han magt og ære og rige, 
og alle folk, almue og tungemål skal ære ham; hans herredømme er et
evigt herredømme, som ikke forgår, og hans rige, som ikke skal 

fordærves.
”Dommen, som her omtales, er dommen over Guds folk eller 
afsigelsen af bestemmelsen af den løn, som skal tildeles enhver især 
når Jesus kommer for at uddele kronerne til sine tro stridsmænd. 
Dommens dag er ikke en enkelt dag, som betegner det hele tidsrum, 
indtil dommen endes. De ugudelige skal dømmes i de tusinde år, 
hvilket vi siden vil omtale.
Vi må her lægge mærke til to begreber i det udtryk, dommen. Det 
bruges ofte til at betegne fordømmelsen. Joh. 5: 29. ”Dommens 
[fordømmelsens] opstandelse” Derfor hedder det, at den, som tror på 
Jesus, ”kommer ikke til dommen [fordømmelsen].” Joh. 5:24. Men 
det samme ord betegner også en afsigelse eller bestemmelse af den 
belønning eller straf, som skal tildeles enhver efter hans gjerninger. 
Derfor hedder det: ”Vi skal jo alle fremstilles for Kristi domstol” 
Rom. 14: 10.
Vi har set, hvorledes Guds rige oprejses og gjør ende på alle verdens 
riger; vi vil nu videre betragte dette herlige rige i dens evige 
tilværelse. Fire ting hører nødvendigvis til et fuldkomment rige: 1) 
En konge. 2) Borgere eller undersåtter. 3) Love 4) Et land. Guds rige 
vil blive et fuldkomment rige, og at disse fire dele henhører dertil, 
finder vi klarlig fremstillet i den hellige skrift.
1. Guds riges konge. Kristus, Guds salvede skal blive konge i dette 
herlige rige. Han alene er værdig til at erholde denne ære. Han har 
stridt derfor under dødsangest og smerte; han har kjøbt jorderiges 
krone mod sit eget hjerteblod. Hedningerne fnyser; jordens konger 
rådslår imod Herrens salvede. De vil tilrane sig den magt, som alene 
tilhører ham; men den, som bor i himmelen, ler; hans evige, vise råd 
står fast. ”Jeg har dog indsat min konge over Zion, mit hellige bjerg. .
Du er min søn; jeg sendte dig i dag. Begjer af mig, så vil jeg give dig 
hedningene til din arv og jordens grænser til din ejendom.” Sal. 2: 6-
8. - Hvad skal Jesus gjøre med hedningene? - Han skal udrydde dem 
af jorden. ”Ligesom pottemagerkar skal du sønderbryde dem.” Da 
skal Jesus være konge og regjere over Zion. Sal. 2:9.
”Thi et barn er os født, en søn er os given, og fystendømmet sal være 
på hans skulder, og hans navn kaldes under, rådgiver, vældig Gud 
[Faderen her givet ham al magt i himmelen og på jorden], evighedens
fader [Jesus var i begyndelsen. Joh. 1:1. Han lever i evighed. Åb 
1:18. Han er alle Guds børns fader. Heb. 2:13], fredsfyrste; for at 
fyrstendømmet må blive stort, og at der må blive fred uden ende over
Davids trone og over hans rige.” Es. 9:6,7. Jesus er fredens fyrste; 
hans rige er fredens rige; og denne freds storhed skal være uden ende.
Al strid og kiv og trætte vil ophøre under hans milde scepter.
Krigs-fyrste! du må vige for fredens fyrste; dit våbengny skal ikke 
høres mere; dine kanoners bulder må forstumme. De dødes sukke, de 
såredes jammer, enkers tårer og faderløses klager skal forsvinde som 
dug for solen. Fredens store konge kommer, og mørket må vige for 
hans evige lys. ”Min tjener David skal være en fyrste midt iblandt 
dem.” Ez. 34:24. (Jesus kaldes David, fordi han er hans søn eller 
afkom.)
”Se, . . . jeg fører eder op af eders grave, mit folk [alt Israels hus. Ez 
37: 19. Det er, alle Guds hellige, Guds Israel]!” ”Og de skal bo i 
landet, som jeg har givet min tjener Jakob, i hvilket eder fædre 
boede; og de skal bo der, de og deres børn og deres børnebørn til 
evig tid, og David min tjener skal være deres fyrste evindeligen. . . . 
Og min bolig skal være hos dem, og jeg vil være deres Gud, og de 
skal være mit folk.” Ez. 37: 13, 25, 27. Det er efter opstandelsen 
Jesus skal være en fyrste midt iblandt sit folk. Det er i det himmelske 
Kanaan, på den nye jord; thi Jakob ejede intet af det gamle Kanaan; 
han må først oprejses af graven, for han kan erholde denne 
forjættelse. Men når Gud har dannet nye himle og en ny jord, da skal 
Guds bolig være med menneskene, og han skal bo hos dem og være 
deres Gud. Åb. 21: 3.
”Du skal kalde hans navn Jesus. Han skal blive stor og kaldes den 
Højetes søn; og Gud Herren skal give ham Davids, hans faders 
trone. Og han skal være konge over Jakobs hus evindelig, og der skal



ikke være ende på hans kongerige. Luk. 1: 31-33. Jesus skal være 
konge i Guds rige evindelig. Dette er både trøstende og opmuntrende 
for vore svage hjerter. Han, som bar tornekronen, skal snart bære den
evige kongekrone. Han, som er så kjærlig og mild og annammer alle 
arme syndere, som kommer til ham, vil ej heller forstøde os, når vi 
kommer; og han er mægtig til at opholde os. Men vi må lide med 
ham en liden stund; siden vil han annamme os i de evige boliger.
2. Guds riges borgere. ”Så er I da ikke mere gjæster og fremmede, 
men de helliges medborgere og Guds husfolk.” Es. 2:19. ”Kristus er 
menighedens hoved, og han er sit legems saliggjører.” Es. 5: 23. 
”Ved I ikke, at eders legeme er den Helligånds tempel, som er i eder, 
hvilken I har af Gud, og at I ikke er eders egne? thi I er dyrekjøbte; 
ær derfor Gud i eders legeme og eders ånd, hvilke hører Gud til.” 1 
Kor. 6: 19, 20. Hvilken stor ære og lykke at høre Kristus til; at være 
en borger i hans rige.
Så længe vi elsker verden og synden, er vi djævelens undersåtter. 
Hvor dårligt det er at tjene ham; han giver blot død og fordærvelse til
løn. Syndens sold er døden. Rom. 6: 23. Men Kristus giver alle sine 
tjenere det evige liv. Lad os da opsige vor tjeneste i synden og tjene 
Jesus, at vi kan blive borgere i Guds rige.
3. Guds riges love. Verdens riger har nogle gode og nogle dårlige 
love; men Jesu love er alle fuldkomne og gode. På jorden forvaltes de
menneskelige love ofte med svig; de rige kan let erholde ret; men den
fattige ikke; her kommer det mest an på Penge. Retfærdighed er ven 
bort fra landet, og arbejdernes løn, som er forholdt dem, skriger til 
Herren om hevn. Men Jesu rige kommer; der er ingen uretfærdighed. 
Han skal ”opholde det med ret og retfærdighed.” Es. 9: 7. 
”Retvishedens pir er dit riges spir. Du elskede retfærdighed og 
hadede uret.” Heb. 1: 8, 9. ”Miskundhed og sandhed møder 
hinanden; retfærdighed og fred kysser hinanden Sandhed vokser op 
af jorden, og retfærdighed ser ned af himmelen.” Sal. 85: 11, 12. 
”Thi Herren skal ikke opgive sit folk og ej forlade sin arv. Thi retten 
skal vende tilbage til retfærdighed, og alle de oprigtige af hjertet skal 
efterfølge den.” Sal. 94. 14, 15. ”Retfærdighed skal være hans 
lænders bælte og trofasthed hans hofters bælte.” Es. 11: 5. ”Thi Guds
rige er ikke mad og drikke, men retfærdighed og fred og glæde i den 
Helligånd. ” Rom. 14: 17. Her har Guds folk en liden forsmag på 
freden og glæde i Guds rige; og den er mere værd end alle jordens 
glæder. Hvor herlig og usigelig salig må da ikke freden og glæden 
blive i den tilkommende verden!

”Du, de udvalgtes glæde
og meget store løn,

hvad er din boligs sæde
så dejlig og så skjøn!

Der må vel findes freden
og alle glade le,

hvor guddoms-lifligheden¨
så klarlig er at se.”

4. Guds riges land. At Guds rige bliver på jorden, har vi forud vist. 
Jesus skal regjere på sin fader Davids trone; og Davids trone var på 
jorden. I Dan. 2: 35 hedder det om Guds rige, at det opfyldte hele 
jorden. Og Jesus vidner, at de sagtmodige skal arve jorden. Og Jesus 
vider, at de sagtmodige skal arve jorden. Math. 5:5. Det er derfor 
afgjort, at Guds rige vil blive på den nye jord.
Derfor har Jesus også lært os at bede: ”Komme dit rige; ske din vilje 
som i himmelen så og på jorden:” Math. 6: 10 I himmelen adlyder 
alle Guds vilje; men det er ikke således på jorden. Her er blot få, som
vil lyde Gud; og selv disse kan ikke udrette Guds vilje så 
fuldkomment som englene i himmelen. Men når Guds rige kommer, 
og Jesus personlig bor midt iblandt sit folk, når Herrens herlighed 
skjuler jorden, og retfærdighed og fred skal kysse hverandre, da vil 
Guds vilje ske på jorden, ligesom den nu sker i himmelen. Det er 
Guds folks længsel, derfor beder de: Komme dit rige.

Mange steder i skriften, hvor der tales m Guds rige, betegner dette 
udtryk blot en del af riget. ”Himmeriges rige lignes ved et menneske, 
som såede god sæd i sin ager.” Eden, som sår den gode sæd, er 
menneskenes søn.” Her tales om rigets konge. ”Himmeriges rige 
ligner en surdejg, hvilken en kvinde tog og nedlagde i tre måder mel, 
indtil det blev syret alt sammen.” Her tales om forkyndelsen af Guds 
rige eller dets principer. ”Atter lignes himmeriges rige ved en 
kjøbmand, som søgte efter gode perler.” Her tales om den, som 
annammer riget, eller dets borgere. Math. 13: 24, 37,33,45. I vers 47-
50 er dommen lignet ved himmeriges rige. ”Derfor er himmeriges 
rige lignes ved en konge.” Her er rigets konge omtalt. Således 
nævnes ”Guds rige” på mangfoldige andre steder, hvor det blot 
betegner en del henhørende til dette rige. Math. 18: 23.
”Men da han blev adspurt af farisæerne: når kommer Guds rige? 
svarede han dem og sagde: Guds rige kommer ikke således, at man 
kan vise derpå . . . Thi se, Guds rige er inden i [grundsproget: nær 
eller iblandt] eder.” Luk. 17: 20, 21. Ingen vil påstå, at Guds rige var 
inden i farisæerne. Men Jesus forkyndte Guds rige for dem, derfor 
var riget kommet nær til dem. Således skulde og disciplene sige til 
den stad, som ikke vilde annamme dem: ”Dog skal I vide dette, at 
Guds rige har været nær hos eder.” Luk. 10: 11. ”Mit rige er ikke af 
denne verden.” Joh. 18: 36. Her taler Jesus om jorden i dens 
nærværende, forkrænkelige tilstand. Om den siger Johannes: ”Og 
verden forgår og dens lyst.” 1 Joh. 2: 17. Denne verden opbevares til 
ilden (2 Pet. 3: 7); men der er en tilkommende verden, hvor Guds 
børn skal erholde det evige liv. Mark. 10: 30. Der, på den nye jord, 
skal Jesu rige bestå evindelig.
Måtte vi ret blive villige til at lade Guds ånd og sandhed virke på os, 
så at vi ikke elsker den nærværende, forgjængelige verden eller 
tænker mest på dens anliggender; men at vor længsel kan være til 
Gud vor frelser og til de evige ting. ”Søg først Guds rige og hans 
retfærdighed, så skal og alle disse ting tillægges eder.” Math. 6:33.

Guds folk skal regjere med Jesus på jorden.
”Og du har gjort os til konger og præster for vor Gud, og vi skal 
regjere over Jorden.” Åb. 5:10. Dette er den nye sang, som syges af 
de fire og tyve ældste, der står for Guds trone i himmelen Åb. 4: 2,4. 
De synger ikke: vi regjerer nu over jorde; men vi skal regjere over 
jorden; det er i den til kommende tid, når jorden bliver fornyet. Åb. 
21: 5. De hellige er med Frelseren i den himmelske stad, indtil den 
nedstiger fra himmelen. Åb. 21. 2. Efter at de opstår af sine grave, 
går de hjem med Jesus til faderens hus og synger der for Guds trone 
om den store herlighed, som Gud vil frembringe, når han gjør alle 
ting nye, og om hvorledes de skal regjere med Kristus. 
”Men de Højestes hellige skal modtage riget og besidde riget 
evindelig, ja indtil evighedernes evighed.” ”Riget og herredømmet og
rigernes magt under al himmelen skal gives til et folk af den højestes 
hellige; hans rige er et evigt rige, og alle herredømme skal tjene og 
lyde ham.” Dan. 7: 18, 27. Guds folk kaldes her den højestes hellige, 
fordi de er fødte ovenfra og er sønner og døtre af det himmelske 
Jerusalem: Gud er deres fader i Kristus. Og det herlige og evige rige, 
som de skal besidde, er under al himmelen, det er: på jorden. Men 
Jesus er deres herre og konge, som skal regjere over dem, og alle 
herredømmer skal tjene og lyde ham.
”Dem, som sejrer, ham vil jeg give at sidde med mig på min trone, 
ligesom og jeg har sejret, og sidder hos min fader på hans trone.” Åb 
3: 21. Vi har allerede set, hvorledes Jesus skal regjere på Davids 
trone. Luk 1: 32. Dette rige skal være uden ende og skal opfylde hele 
jorden. Dan. 2: 35, 44. Jesus lover de hellige, at de skal regjere med 
ham på hans trone, og hans trone bliver på jorden; heraf følger, at de 
hellige skal regjere med Kristus på jorden. Og da dette rige skal være 
uden ende, så kan det ikke eksistere i den nuværende, forgængelige 
verden, men alene i den verden, som kommer, når Gud danner nye 
himle og en ny jord.
”De ting, der bevæges, skal omskiftes, efterdi de er gjort, på det de, 



der ikke bevæges, skal blive ved. Efterdi vi da har bekommet et 
ubevægeligt rige, så lad os holde fast ved nåde, ved hvilken vi kan 
tjene Gud velbehagelig med undseelse og ærefrygt.” Heb. 12: 27, 28. 
det 26de vers vises hen til, at Herrens røst fordum bevægede jorden, 
da han forkyndte de ti bud fra Sinais top; således vil den almægtige 
Gud atter ryste både himmel og jord.
I Math. 24: 29, hedder det, at ”himmelens kræfter røres.” Det ord, 
som her er oversat kræfter, betegner også himmelens hær, d.e. sol, 
måne og stjerner. Solen og månen er himmelens kræfter eller magter; 
thi de er satte til at regjere dagen og natten. 1. Mos. 1:16. Det er altså
kloder, som henhører til dette solsystem, hvilke skal bevæges på hin 
store og forfærdelige dag.
”Derfor vil jeg ryste himmelen, og jorden skal skjælvende vige fra sit
sted i den herre Zebaots fortørnelse og på hans brændende vredes 
dag.” Es. 13: 13. ”Herren skal lade et brøl lyde fra det høje og hæve 
sin røst fra sin hellige bolig.” Jer. 25: 30. Og Herrens skal brøle fra 
Zion og lade sin røst lyde fra Jerusalem, og himmel og jord skal 
ryste; men Herren skal være tilflugt for sit folk og et værn for Israels 
børn. Joel 3: 21.
Denne rystelse sker kort før menneskets søn kommer. Math. 24: 30. 
Guds mægtige røst udgår fra templet i himmelen under den sidste af 
de syv plager Åb. 16. 16: 17. I det 15de vers hedder det: ”Se jeg 
kommer som en tyv;” da står Jesus for døren; og i det 19de kapitel 
fortælles om hans herlige og forfærdelige åbenbarelse. ”Thi sluserne 
af det høje har opladt sig og jordens grundvold bæver.” Ef. 24: 18.
Alt dette viser hvor forfængeligt det er at forlade sig på mennesker 
eller på jordiske ting. Nogle af mormonerne sætter sit håb til en stad, 
som de bygger ved Saltsøen; en anden afdeling vil bygge sit Zion i 
Missouri. Atter andre sekter har stor interesse i de vantro jøder, og 
håber, at de skal bygge et Zion i det hellige land. Hvor forfængelige 
sådanne spekulationer er! Som avner bortvejes af stormen, således vil
alle disse luftkasteller styrte om, når Herrens almagts-røst bevæger 
himmel og jord. Da er menneskets arm for kort til at frelse. Men højt 
ophøjet over det, som omskiftes, har Guds folk et ubevægeligt rige. 
Det er den stad, som Gud har bygget og ikke et menneske; der skal 
være tilflugt for Guds folk. Priset være Herren. Lad os da holde fast 
ved nåden og tjene Gud med undseelse og ærefrygt, at de evige 
nådens arme må omgive og frelse os fra mørkets magter.
Jesu disciple forstod, at de skulde regjere med Kristus, og de længes 
efter, at tiden snart måtte komme. Da Jesus var nærved at forlade dem
og gå hjem til Faderen, spurgte de ham: ”Herre! vil du på denne tid 
oprette Israel riget?” Ap. Gj. 1:6. Jesus siger ikke til dem, at riget 
allerede var oprette, ej heller, at det ikke skulde være et virkeligt rige;
men det var ikke i Faderens vise rådslutning, at de skulle vide tiden 
eller timen. ”Det tilkommer ikke eder at vide tid og stund, hvilke 
Faderen har forbeholdt sin egen magt.” Ap. gj. 1:7. Guds børn må 
vente og stunde med tålmodighed; de må våge og bede og ikke blive 
trætte, indtil den herlige og evige dag oprinder for aldrig mere at 
mørknes.
”På denne dag,” siger Herren, ”vil jeg sanke det haltende og samle 
det fordrevne, og det, som jeg har handlet ilde med. [Abrahams eller 
forjættelsens børn, som har lidt forfølgelse i denne verden.] . . . Og 
Herren skal regjere over dem på Zions bjerg, fra nu og indtil evighed.
Og du hyrde-tårn, Zions datters høj! [Kristus er Guds folks tårn] til 
dig skal det komme, ja komme skal det tidligere herredømme, 
kongedømmet over Jerusalems datter.” Mika 4:6-8. Det nye 
Jerusalem er alle vores moder. Gal. 4: 26. Derfor kaldes Guds folk 
Jerusalems datter. De er ikke døtre af det Jerusalem, som nu er; thi 
det er i trælsom med sine børn; men det Jerusalem heroventil er den 
fri kvinde; og den frie kvindes børn er Guds børn, som ikke lever 
efter kjødet, men efter ånden, som frygter Gud og forventer sin 
frelser. Disse drives af Guds ånd og har ikke atter annammet en 
trældomsånd til frygt, men en sønlig udkårelsens ånd, ved hvilken de 
råber Abba, Fader! Rom 8: 13-15. De er Kristi medarvinger; såfremt 
de lider med ham, skal de og herliggjøres med ham. 17de vers.

I foranførte profeti af Mika lærer vi, at Herren skal regjere over sit 
folk i al evighed, at han er deres tilflugt og tårn eller befæstning; og 
at det rige, som Kristus skal besidde, er det tidligere herredømme,.
Hvilket er det tidligere eller første herredømme? - ”Og Gud 
velsignede dem [Adam og Eva], og Gud sagde til dem: vord 
frugtbare og mangfoldige, og opfyld jorden, og gjør eder den 
underdanig, og regjer over hafvets fiske og over himmelens fugle og 
over hvert dyr, som kryber på jorden.” 1 Mos. 1:28. Det 
herredømme, som Gud gav Adam, er det første herredømme; og det 
bestod deri, at mennesket skulde regjere over jorden og over de dyr, 
som levede derpå. Derfor skal også Kristus og Guds folk med h am 
regjere over den nye jord og over de dyr, som Gud der vil skabe. 
Dette var Guds oprindelige plan, og denne kan ikke alle djævelens 
anslag omstyrte. Hermed stemmer Esaias’ vidnesbyrd skjønt overens.
”Thi se, jeg skaber nye himle og en ny jord.” ”En ulv og et lam skal 
græsse sammen, og en løve skal æde halm som en okse, og en 
slanges spise skal være støv; de skal ikke gjøre ondt ej heller handler 
fordærveligen på hele mit hellige bjerg, siger Herren.” Es. 65: 17, 25.
Da bliver løven atter fredelig og ulven sagtmodig som et lam. De vil 
ikke mere røve rov; thi deres spise bliver atter grønne urter ligesom i 
begyndelsen. ”Og alle dyr på jorden har jeg givet allehånde grønne 
urter til at æde.” 1 Mos. 1: 30. Da var jorden fuldkommen, og alt det 
Gud havde skabt var meget godt. Således skal jorden igjen blive, og 
Herren vil atter sige om den og alt det, som er på den, det er meget 
godt. Da vil Jesus bo hos sit folk, og de skal regjere med ham i 
herligheden, i uforkrænkelighedens land, hvor død og sorg aldrig 
mere kan komme; hvor venner og slægtninge, forældre og børn, fattig
og betrængte, som har elsket Herren, skal samles for aldrig mere at 
skilles. Dette herlige rige er værdt at stræbe efter, om vi end må lide 
derfor en liden tid.

”I, som med Jesus lider
i denne grædedal,

skal efter sorgens tider
få fryd i tusendtal;

da skal I med regjere,
hvo kan vel det forstå,

og evig triumfere
med ærens krone på.”

Tiden da de retfærdiges belønning erholdes.
Når vi her omtaler tiden, da belønningen erholdes, så er det ikke vor 
hensigt at angive et vist år, da dette skal ske; men der er mærkelige 
begivenheder omtalte i skriften, såsom opstandelsen og Jesu 
åbenbarelse, hvilke skal finde sted ved verdens ende; og skriften 
lærer, at det evige liv erholdes på den tid. Eftersom profetierne 
opfyldes, og tegnene på verdens ende viser sig, og tilstanden blandt 
menneskene på jorden er således, som Guds beskriver, at den skal 
være i de sidste dag, så kan vi vide med vished, at tiden ikke er langt 
bort. Men år og dag er ikke givet os at vide; derfor må vi våge og 
bede og altid stå på vagt. Vi må vente på vor herres komme, så at når 
han kommer, vi kan findes vågne og gå ind med ham til Lammets 
bryllupsnadver. Luk. 12: 35-40.
”Kast derfor ikke eders frimodighed bort, hvilken har en stor 
belønning; thi I har tålmodighed behov, at, når I har gjort Guds vilje, 
i da kan få forjættelsen. Thi der er endnu en såre liden stund indtil 
den kommer, der skal komme, og han skal ikke tøve.” Heb. 10: 35-
37. Tiden til Jesus kommer ikke lang, og den salighed, som han 
bringer, er ”en stor belønning.”



De retfærdiges belønning erholdes ved Jesu åbenbarelse
”Da [ved verdens ende, - 40de vers] skal de retfærdige skinne som 
solen i deres faders rige.” Math. 13: 43. Når menneskets søn kommer
igjen, udsender han sine mægtige engle at samle Guds udvalgte hjem 
til det himmelske rige. Lønnen er ikke lovet dem før; men da skal 
deres herlighed være som solens glans. O, hvilken dyrebar 
forjættelse. ”Og de skal se menneskets søn komme i himmelens skyer
med kraft og megen herlighed. Og han skal udsende sine engle med 
stærkt lydende basuner, og de skal forsamle hans udvalgte fra de fire 
vejr, fra den ene ende af himmelen til den anden.” Math. 24: 30, 31.
Guds udvalgte er adspredte indtil den tid; nogle sover i jordens støv, 
andre lever adspredte på jorden; Men basunens stærke klang vækker 
de døde, og Guds engle henter dem trindt omkring fra, hvor de findes
på jorden. Hvorfor da sørge om end vi lever på ensomme steder eller 
i et fattigt hjem? Den skinnende hær vil lettelig finde os. Med lysets 
fart på englevinger skal vi hastigt samles om den trofaste hyrde, som 
gav sit liv for fårene.
”Men når menneskets søn kommer i sin herlighed og alle hellige 
engle er med ham, da skal han sidde på sin herligheds trone.” ”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.” Math. 25: 31, 34. Ord kan ikke tydeligere betegne, at de 
retfærdige erholder riget ved Jesu herlige åbenbarelse. O hvor saligt, 
at kunne stå på Jesu højre side og høre de velsignede ord: ”Kom hid, 
mine faders velsignede!”
”Så at eder ikke fattes på nogen nådegave, idet I forventer vor herres 
Jesu åbenbarelse, som og skal stadfæste eder indtil enden, 
ustraffelige for vor Herres Jesu Kristi dag.” 1. Kor. 1: 7,8. De kristne 
går ikke til himmelen førend Jesus kommer, men de forventer Jesu 
Kristi åbenbarelse; de befindes ustraffelige og erholder sin løn på vor
herre Jesu Kristi dag. At således sætte sit håb og sin længsel til Kristi
åbenbarelse var en nådegave, som ikke fattedes iblandt korinthierne, 
derfor bør den ej heller fattes iblandt os.
”Men jeg håber, at I og skal kjende det indtil enden; ligesom I og har 
kjendt os tildeles, at vi er eders ros, ligesom og I vor, på den herres 
Jesu dag.” 2 Kor. 1: 13,14. Paulus såvel som menigheden ventede at 
erholde sin ros på den Herres Jesu dag; det er ved Jesu åbenbarelse. 
Da kommer opstandelsen, hvortil han hentyder i det 9de vers: ”at vi 
ikke skulde forlade os på os selv, men på Gud, som opvækker de 
døde.” Dette var Paulus håb, hvorpå han forlod sig fast.
”Fuldeligen forsikret, at han, som begyndte det gode værk i eder vil 
fuldføre det indtil Jesu Kristi dag.” ”Så I kan vælge, hvad som bedst 
er, på det I må være rene og uden anstød indtil Kristi dag.” Fil. 1 : 
6,10. ”Idet I holder fast ved livets ord, mig til ros på Kristi dag, at jeg
ikke har løbet forgjeves, ej heller arbejdet forgjeves.” Fil 2: 16.
At Kristi dag, som de forventede, er Herrens dag, Jesu andet komme, 
ses tydeligt i Fil. 3: 11, 20, 21. ”Om jeg dog kunde nå til de dødes 
opstandelse.” ”Thi vort borgerskab er i himlene, hvorfra vi og 
forventer Frelseren, den herre Jesus Kristus, som skal forvandle vort 
fornedrelses legeme til at vorde ligedannet med hans herligheds 
legeme.” Når Jesus kommer i himmelens skyer, og den sidste basun 
lyder, skal han forvandle vort fornedrelses legeme: ”Vi skal alle 
forandres i en hast i et øjeblik, ved den sidste basun. . . Thi det bør 
dette forkrænkelige at iføres uforkrænkelighed.” 1 Kor. 15: 51-53. 
Den, som i troen tilegner disse herlige forjættelser, har årsag til at 
længes efter Kristi dag, da al hans sorg skal forsvinde som nattens 
mørke for dagens klare lys.
”Eders liv er skjult med Kristus i Gud. Når Kristus, vort liv, 
åbenbares, da skal også I åbenbares med ham i herlighed.” Kol. 3: 
3,4. Dette sprog kan ikke misforståes; den tid, da Guds børn skal 
åbenbares med Kristus i herlighed og erholde belønningen, det evige 
liv, er, når Kristus, vort liv åbenbares. De erholder ikke det evige liv 
ved døden; men ved Jesu herlige åbenbarelse.
”På det eders hjerter må styrkes, at være ustraffelige i hellighed for 
Gud og vor fader, i vor herres Jesu Kristi tilkommelse med alle hans 

hellige.” 1 Thess. 3: 13. ”Men han selv, den fredens gud, hellige eder
ganske og aldeles, og gid eders ganske ånd og sjæl og legeme må 
bevares ustraffeligen i vor herres Jesu Kristi tilkommelse!” 1 Thess. 
5: 23. - Hvornår skal Guds folk findes ustraffelige i hellighed for 
Gud? - ”I vor herres Jesu Kristi tilkommelse.”
”Men [give] eder, som trænges, ro med os i den herres Jesu 
åbenbarelse af himmelen med sin magtes engle.” ”Når han kommer 
på hin dag at herliggjøres i sine hellige og beundres i dem, som tror.”
2 Thess. 1:7, 10. Når Jesus åbenbares af himmelen med sin magtes 
engle, da skal hans troende beundre og ære ham, og han skal 
herliggjøres i sine hellige. Da skal de, som her har lidt forfølgelse og 
trængsel, erholde evig hvile tillige med apostler og profeter. Denne 
herlige tid kaldes ”hin dag”, ”Kristi dag.”
Således er også i 2 Thess. 2:1 de troendes forsamling til Jesus henvist
til hans tilkommelse. ”Angående vor herres Jesu Kristi tilkommelse 
og vor forsamling til ham.” Mærk den orden, hvori disse 
begivenheder er fremsatte : først Jesu tilkommelse, dernæst vor 
forsamling til ham.
”Jeg byder dig for Gud, . . . at du holder budet ubesmittet, 
ustraffeligt, indtil vor herres Jesu Kristi åbenbarelse.” 1 Tim 6: 1, 14. 
Thi jeg ved hvem jeg har troet og er vis på, at han er mægtig til at 
bevare det, jeg har nedlagt hos ham, til hin dag.” ”Herren give, at han
[Onesiforus] må finde barmhjertighed hos Herren på hin dag.” 2. 
Tim. 1:12,18. ”Den herre Jesus Kristus, som skal dømme levende og 
døde ved sin åbenbarelse og regimente.” ”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 på hin dag; dog ikke alene mig, men også alle dem, som har
elsket hans herlige åbenbarelse.” 2 Tim. 4: 1,7,8. Her er atter et klart 
vidnesbyrd om, at Gud har henlagt de helliges arvedel til Jesu 
åbenbarelses dag, og at alle Guds børn da skal erholde retfærdigheds 
krone.
”På det eders prøvende tro . . . . må befindes til lov og pris og ære i 
Jesu Kristi åbenbarelse.” 1 Pet. 1:7. ”Men alle tings ende nærmer sig;
vær derfor ædrue og årvågne til bønnen.” ”Men som i er delagtige i 
Kristi lidelser, så glæd eder, at I og ved hans herligheds åbenbarelse 
skal glæde og fryde eder.” 1 Pet 4: 7, 13. ”Og når da overhyrden 
åbenbares, skal I erholde ærens uforvisnelige krans.” 1 Pet. 5: 4. 
Hvilken herlig overensstemmelse vi finder hos de hellige skribenter! 
Når alle tings ende kommer, ved Jesu åbenbarelse, skal de 
retfærdiges tro befindes til lov og pris og ære, og de skal glæde og 
fryde sig, når den kjære Jesus selv kommer dem med ærens 
uforvisnelige krans.
Hvor skjønt den elskelige Johannes påminder os om at sætte vort håb
til de samme dyrebare forjættelser! ”Og nu, mine børn! bliv i ham, at 
når han åbenbares, vi da skal vorde ham lige; thi vi skal se ham som 
han er.” 1 Joh. 3: 2.
”Og se, jeg kommer snart, og min løn er med mig til at betale hver, 
som hans gjerning monne være.” ”Jeg, Jesus, har udsendt min engel 
til at vidne disse ting for eder i menighederne; jeg er den af Davids 
rod og slægt, den skinnende morgenstjerne.” ”Ham, som vidner disse
ting, siger: ja, jeg kommer snart Amen. Ja, kom herre Jesus!” Åb. 22: 
12, 16, 20.

Guds folks herlige håb.
Gud har i den hellige skrift givet sit folk en salighedsplan, at hvilken 
alle dele er i fuldkommen harmoni. Der er ”et legeme og én ånd, 
ligesom i og er kaldede til eet håb i eders kald; én herre, én tro, én 
dåb, én Gud og alles fader.” Ef 4: 4-6. Dette herlige håb er tydelig 
fremholdt af næsten alle de hellige skribenter. Det er ikke, at en del 
af mennesket går til himmelen før Jesus kommer; men at Jesus skal 
komme igjen for at oprejse sine hellige af graven og give dem det 
evige liv. Således vidner Paulus, at han ”har det håb til Gud, hvilket 
disse og selv forventer, at de dødes opstandelse forestår.” Ap. gj. 24: 
15. Dette håb indbefattes i den forjættelse, som er givet af Gud til 



fædrene; for hvilket håbs skyld Paulus anklages af jøderne. Ap. gj. 
26: 6-8. ”Dog idet håb, at skabningen selv skal blive frigjort fra 
forkrænkelighedens trældom.” - Hvornår skal dette håb opfyldes? - 
Vi forventer ”en sønlig udkårelse, vort legemes forløsning.” Rom. 8: 
21, 23.
”I vendte eder til Gud fra afguderne, at tjene den levende og sande 
Gud, og at forvente hans søn fra himlene.” 1 Thess. 1:9, 10. Det 
hører til sand omvendelse at tjene den levende Gud og at forvente 
hans søns åbenbarelse fra himlene. ”Thi hvo er vort håb eller vor 
glæde, eller vor æres krone? Mon ikke også I for vor herre Jesus 
Kristus i hans tilkommelse?” 1 Thess. 2: 19. Her henvises vi atter til 
Jesu tilkommelse som tiden, da vort håb skal virkeliggjøres.
”Thi Guds saliggjørende nåde er åbenbaret for alle mennesker, som 
oplærer os, at vi skal forsage ugudelighed og de verdslige 
begjerninger og leve tugteligen og retfærdeligen og gudeligen i denne
verden; forventede det salige håb og den store Guds og vor frelsers 
Jesu Kristi herligheds åbenbarelse.” Tit. 2: 11-13. Dersom vi er 
Guds folk, må vi vente på vor frelsers herligheds åbenbarelse og 
forsage ugudelighed og verdslige begjeringer. Begge dele er 
nødvendige til sand kristendom.
”Derfor vær tålmodige, brødre! indtil Herrens tilkommelse. Se, 
bonden forventer jordens dyrebare frugt, han bier tålmodig efter den, 
indtil den får tidlig regn og sildig regn. Vær I og tålmodige, styrk 
eders hjerter; thi Herrens tilkommelse er nær.” Jak. 5: 7,8. At være 
tålmodig er at lide uret og forfølgelse uden at søge at hevne sig, og at
bie rolig, indtil han kommer, som er vort håb. Han vil skjenke dem, 
som lider for hans ords skyld, en stor belønning, og ”gjengælde dem 
trængsel, som trænger eder.” 2 Thess. 1:6. ”Hevnen hører mig til, jeg 
vil betale, siger Herren.” Rom. 12: 19. Måtte Herren selv lære os at 
elske hverandre og ikke knurre mod brødre, at vi ikke skal 
fordømmes; at dommeren står for døren. Jak. 5:9.
”Lovet være Gud og vor Herres Jesu Kristi fader, som efter sin store 
barmhjertighed har igjenfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi 
opstandelse fra de døde, til en uforkrænckelig og ubesmittelig og 
uforvisnelig arv, som er bevaret i himlene til eder, hvilke ved Guds 
magt bevogtes ved troen til den frelse, som er rede at åbenbares i den
sidste tid.” ”Derfor omgjord eders sinds lænder, vær ædru og sæt 
eders håb aldeles til den nåde, som bliver eder til del i Jesu Kristi 
åbenbarelse.” 1 Pet. 1: 3-5, 13. O! at du, kjære læser ,ed Guds folk 
måtte igjenfødes til dette levende håb.
”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.” 2. Pet. 3: 11, 12. At vente og stræbe til Jesu herlige 
komme er både en kristelig pligt et saligt privilegium; og dette kan 
ske i et hellig levnet og gudfrygheds øvelse. Guds folks håb er et 
herligt håb; strid da derfor med dyb alvor. Søg Herren, at Guds ånd 
må give dig fast forvisning i din sjæl og kraft til at blive bestandig 
indtil enden, så vil du erholde livets krone.

Hvorledes kan vi blive delagtige i dette håb?
”Denne er den pagt, som jeg vil gjøre med Israels hus efter disse dage
siger Herren: jeg vil give mine love i deres sind, og jeg vil indskrive 
dem i deres hjerte; og jeg vil være dem en Gud, og de skal være mig 
et folk. Og de skal ikke lære hver sin næste og hver sin broder, og 
sige: kjend Herren; thi de skal alle kjende mig, fra den lille iblandt 
dem indtil den store iblandt dem. Thi jeg vil være nådig imod deres 
uretfærdighed, og ikke mere ihukomme deres synder og deres 
overtrædelser.” Heb. 8: 10-12.
En pagt er et løfte og et gjenløfte. Den her omtalte pagt er en pagt 
med Gud. Gud har ladet sine løfter forkynde og nedskrive og givet 
dem til menneskene; men for at de kan erholde del i dem, må de 
annammes. De kan ikke annammes af et kjødeligt sind; thi kjødets 
sans er fiendskab imod Gud. Dette fiendskab består deri, at 
mennesket ikke er Guds lov underdanigt. Rom 8:7 Derfor foreslår 
Herren i den nye pagt, at han vil give sine love i menneskets sind og 

indskrive dem i hjertet. Men han vil ikke tvinge nogen; mennesket 
har sin frie vilje. Ingen kan skrive Guds lov i sit hjerte (at skrive 
loven i hjertet betegner at indgive kjærlighed til Guds bud, så at vi får
lyst til at lyde dem); men Gud både kan og vil skrive dem i hjertet. 
Det kommer da an på, hvad vi vil vælge. Vil du, kjære læser, 
ringeagte Guds hellige bud og overtræde dem, eller vil du give dit 
samtykke til, at Guds ånd må levenegjøre ordet på dit hjerte?
Det første skridt er at anerkende Guds lovs gyldighed; thi synden er 
lovens overtrædelse (1 Joh. 3: 4); og ved loven kommer syndens 
erkjendelse (Rom. 3: 20). Derfor kan ingen sand syndserkjendelse 
eller omvendelse finde sted, uden man først anerkjender Guds lovs 
autoritet. ”Herrens lov er fuldkommen, den vederkvæger sjælen; 
Herrens vidnesbyrd der trofast, det gjør den vankundige vis. Herrens 
befalinger er rette, de glæder hjertet . . . . De er kosteligere end guld, 
ja end meget fint guld, og sødere end honning og honningkage.” Sal. 
19: 8-11. Når du elsker Guds befalinger mere end det fine guld, og 
det er sødt for dig at indrette din handlemåde efter dem, da er du 
omvendt til Herren.
Men du må først anerkjende Guds lov, og dertil vil den Helligånd 
hjælpe dig, dersom du ønsker det alvorlig og beder derom. Jesus har 
lovet at sende talsmanden til at overbevise om synd og retfærdighed 
og dom. Og han, den sandheds ånd, skal vejlede eder til al sandhed. 
Joh.16:7-13.
Grundvolden for al Guds lov er de ti bud. Den, som er med forsæt og
mod bedre vidende fremturer i at overtræde eet af disse, kan ikke 
være et Guds barn. Han viser tydelig, at han endnu ikke har del i den 
nye pagt, og at Guds lov ikke er skreven i hans hjerte. De ti bud er 
givne til alle mennesker uden undtagelse. ”Frygt Gud og hold hans 
bud; thi det bør hvert menneske at gjøre.” Præd. 12:13. Og de er 
overantvordede til de kristne, som Stefanus vidnede omtrent 30 år 
efter Kristi himmelfart. ”Denne er den [Moses] som i menigheden 
udi ørknen stod imellem engelen, som talede til ham på Sinai bjerg, 
og vore fædre; den, som annammede de levende ord at give os.” Ap. 
Gj. 7:38. De levende ord, som Moses på bjerget annammede af 
Herren, er de ti bud. Vi lærer her, at Gud gav dem til Moses i den 
hensigt, at de skulde overantvordes til os, til Stafanus, såvelsom til 
alle Guds børn.
Således vidner også Paulus, at Gud sendte sin søn til verden, og lod 
ham blive et syndoffer, ”på de lovens fordring skulde fuldbringes i 
os, som ikke vandrer efter kjødet, men efter ånden.” Rom. 8:3, 4. 
Den, som med fuldt alvor erkjender, at han har overtrådt Guds hellige
og gode lov og syndet imod en kjærlig og mild fader, kan også 
begynde at sørge over sine synder. ”Thi bedrøvelse efter Gud virker 
omvendelse til salighed, som ikke fortrydes; men verdens bedrøvelse 
virker død.” 2. Kor. 7:10. Sand anger og bedrøvelse over synden er 
meget kostelig; thi den leder os til vor frelser.
Vor sorg kan ikke udslette eller betale for de forhen begangne 
synder, men den bringer dog en stor velsignelse, idet vi vågner op af 
syndesøvnen og ser vor fortabte og elendige tilstand. Den er en 
øjnsalve, som hjælper os at se, at vi er elendige og jammerlige, fattig 
og blinde og nøgne. Åb. 3: 17, 18 Den, der ikke har kjendt sig selv 
som et elendigt og fordømt menneske, har ingen sand tro.
Men hvor skal vi fly hen, når loven fordømmer, samvittigheden 
bebrejder og de begangne synder hænger truende over os? - ”Salige 
er de fattige i ånden; thi himmeriges rige er deres. Salige er de som 
sørger; thi de skal husvales.” Math. 5: 3,4. ”Menneskets søn er 
kommen at søge og frelse det fortabe.” Luk. 19: 10. ”Det er en 
troværdig tale og aldeles værd at annamme, at Kristus Jesus kom til 
verden at gjøre syndere salige, iblandt hvilke jeg er den første.” 1 
Tim. 1: 15.
Loven kan vække samvittigheden; men Jesus kan give fred. Hans 
blod er rundet af synden, og han vil antage enhver, som i oprigtighed 
kommer til ham. ”Den som kommer til mig, skal jeg ingenlunde kaste
ud.” Joh. 6: 37. Jesus er gået bort; men han lever i himmelens 
helligdom som vor talsmand; han er en ypperstepræst og midler 



mellem Gud og os. ”Thi vi har ikke en ypperstepræst, som ej kan 
have medlidenhed med vore skrøbeligheder, men en sådan, som er 
forsøgt i alle ting i lige måde, dog uden synd. Derfor lad os træde 
frem med frimodighed for nådens trone, på det vi kan få 
barmhjertighed, og finde nåde til betimelig hjælp. Heb. 4: 15, 16.
Vor kjære frelser er endnu ligeså mild og kjærlig som han var i sit 
kjøds dag; han sender ingen tomhændet bort. Han hører ethvert ord, 
som du fremstammer i bøn til ham, ethvert suk, som opstiger fra dit 
bestemte hjerte. han forlanger ej heller urimelige ting af dig; men blot
at du skal overlade dig til ham og bøje din vilje i eet og alt efter hans 
vilje; - at du skal lade ham virke ved sit sandheds ord og sin 
Helligånd i dit hjerte. I samme stund som du er villig hertil, forlader 
han dig alle dine synder. Vil du være af hans folk? vil du ikke mere 
søge selskab og glæde dig med verdens larmende mængde? vil du 
søge Guds rige og hans retfærdighed? så vil han også være din Gud.
Menneskenes erfaringer er forskjellige, eftersom de har forskjellig 
sindsbeskaffenhed og karakter; men Gud fordrer ikke en vis grad af 
bedrøvelse eller glæde; han ser mest på, om du er oprigtig. Dersom 
du virkelig vil tjene og lyde ham og er villig til, at han må skrive sine
lov i dit hjerte, så at du kan elske Guds gode bud, så lyder Guds ord 
til dig: ”Jeg vil være nådig imod deres uretfærdigheder, og ikke mere 
ihukomme deres synder og deres overtrædelser.” Heb. 8: 12. Mærk 
vel dette ord; det er den høje Gud, som taler. Tror du ikke, hvad han 
siger? Hans søns blod renser fra al synd; og det er pagtens blod.
O salige røst, hvad hører jeg! så skal mine synder ikke mere tilregnes 
mig. Og det på grund af lammets blod, Jesu lidelse og dø, hans 
uendelige og evige kjærlighed! Syng amen, mit hjerte! syng amen! 
Her ser jeg en dyb gav ved Kristi kors; og min tunge syndebyrde 
synker ned i den. Jeg ser en flod så rød, som randt af Jesu side. Sort 
og uværdig, som jeg er, bliver jeg dog toet ren i denne frelsens flod. 
Bitre tårer rinder på min kinder; men igjennem tårer smiler min 
frelser til mit arme hjerte. Da vågner kjærligheden i mit bryst; min 
ven er min, og jeg er hans; han favner mig med nådens arme; jeg har 
en sød og liflig forsmag på den himmelske arv, som Jesus giver mig. 
Priset være Herren! Lov hans hellige navn! Syng til hans ære, I 
himmelske engle og fryd eder; thi en arm synder har vendt sig til 
Gud.
Disse er følelser, kjære læser, som bevæger mit hjerte, når jeg 
betragter frelsens herlige plan; og jeg ved, at du kan erfare det 
samme, dersom du med alt, hvad du har, overgiver dig til Gud. 
Dyrebare ven! hvor skjønt det var, om vi kunde vandre hånd i hånd 
som Guds elskelige børn, i ånds enighed kjærlighed og 
sagtmodighed, efter vor kjære frelsers eksempel. Da kan vi elske vore
fiender, og Gud har sagt: I skal vorde eders faders børn, som er i 
himlene. Math. 5: 45. Dette er mere værd end al verdens rigdom og 
ære.
Når vi således slutter pagt med Gud, bliver vi Abrahams børn, Guds 
Israel; derfor hedder det, at Gud vil gjøre denne pagt med Israels hus.
Og når Guds Israel erholder sin arv, vil kundskaben blive 
fuldkommen; thi da skal vi se Gud ansigt til ansigt. Måtte vi, kjære 
læser, søge denne, de retfærdiges belønning og samles der for aldrig 
mere at stilles.

Jesu andet komme.
Da Guds søn steg ned fra himmelen og blev menneske og boede 
iblandt os, oprandt et himmelsk lys for dem, som sad i mørke. Det 
var det sande lys, som oplyser hvert menneske, der kommer i verden. 
Da sang den himmelske hærskare: ”Ære være Gud i det højeste! og 
fred på jorden! i mennesker en velbehagelighed!” Da blev der glæde 
blandt dem, som ventede på Messias. Gamle Simon og Anna 
opløftede sin røst i Herrens tempel med lov og pris til Gud, og de 
talede om Jesus til alle dem, som forventede forløsning i Jerusalem. 
Således har Gud og i disse sidste dage et folk, som venter på Jesus, 
hvis håb er til hans åbenbarelse. Dersom der var glæde og fryd blandt
Guds folk, da Jesus kom som et fattigt barn, blev født i en stald og 

lagt i en krybbe, hvor meget større glæde må der da blive, når han 
kommer i al sin herlighed med de hellige engle. Og dersom de på hin 
tid prisede Herren og talede om ham, som de forventede, hvor meget 
mere burde da vi nu love Gud for de herlige forjættelser, der er så 
nær, og tale til mange om ham, som vore hjerter længes efter.

Jesus vil komme igjen.
”Eders hjerte forfærdes ikke; tro på Gud og tro på mig. I min faders 
hus er mange boliger; Men dersom det ikke så var, havde jeg sagt 
eder det. Jeg går bort for at berede eder sted. Og når jeg er gået bort 
og får beredt eder sted, kommer jeg igjen og jeg vil tage eder til mig, 
at hvor jeg er, skal også I være.” Joh. 14: 1-3. I sorgens og 
modgangens time, da Jesus var nær ved at forlade sine disciple, var 
det Jesu mest trøstefulde ord, at han vilde komme igjen og tage dem 
hjem med sig til Faderens hus. Dette er endnu den bedste trøst og det 
saligste håb for Guds folk.
”Således er og Kristus engang ofret for at borttage manges synder; 
anden gang skal han uden synd ses af dem, som forventer ham til 
saliggjørelse.” Heb. 9:28. Når Jesus kommer igjen, er det ikke tredje 
eller tiende gang han kommer; men det er anden gang han kommer 
offentlig og personlig til denne jord. Og han kommer for at bringe 
saliggjørelse til dem, som forventer ham.

Jesu komme vil blive personligt og synligt.
”Og da skal alle jordens slægter hyle, og de skal se menneskets søn 
komme i himmelens skyer med kraft og megen herlighed.” Math. 24: 
30 O, hvilken dag, når alle jordens slægter skal hyle! når de skal se 
ham, som de har foragtet, og han kommer med hevn og vil træde 
Guds den Almægtiges vredes vins persekar. Da skal de råbe til 
”bjergene og klipperne: styrt over os og skjul os for hans ansigt, som 
sidder på tronen, og for lammets vrede! Thi hans vredes den store 
dag er kommen; og hvo kan bestå?” Åb. 6:16, 17. Da er det forsent at
vende om til Gud; men endnu skinner nådens lyse sol for arme 
syndere. Vend om, vend om; nu hedder det, idag.
”Jesus sagde: jeg er det [Kristus]; og I skal se menneskets søn sidde 
hos Kraftens højre hånd og komme med himmelens skyer.” Mark. 14:
62. Hvorledes menneskets søn kommer med himmelens skyer er 
herligt beskrevet i Åb. 15: 14-20. Han har en guldkrone på sit hoved 
og en skarp segel i sin hånd for at høste jorden; thi jordens høst er 
moden. Høsten er verdens ende. Da bliver de ugudelige, som ikke har
elsket Jesus eller hans komme, kastede i Guds vredes store persekar.
”Og der han [Jesus] dette have sagt, blev han optagen, idet de så 
derpå, og en sky tog ham bort fra deres øjne. Og som de stirrede op 
mod himmelen, der han for hen, se, da stod to mænd hos dem i hvide 
klæder, hvilke og sagde: I galilæiske mænd, hvi står I og ser op til 
himmelen? Denne Jesus som er optagen fra eder til himmelen, skal 
komme igjen således, som I har set ham fare til himmelen.” Ap.gj. 
1:9-11. - Hvorledes blev Jesus optagen fra himmelen? - Han blev 
optagen personlig og synlig i en sky. Der var den selv samme Jesus, 
som blev korsfæstet og døde for vore synder. Og disciple stod og så 
derpå, da han for hen, indtil skyen tog ham bort fra deres øjne.
Hvorledes vil Jesus kommer igjen til denne jord? - På samme måde, 
som han opfor. Han vil komme personlig og synlig i himmelens 
skyer, og hans ventende folk såvel som alle jordens slægter skal se 
ham. ”Se, han kommer med skyerne, og hvert øje skal se ham, også 
de, som ham gjennemstunge, og alle jordens slægter skal hyle for 
ham. Ja, amen!” Åb. 1:7.
Disse skriftsteder er tydelige og afgjørende. Enhver, som vil tro Guds
ord, må erkjende den sandhed at Jesu andet komme vil blive 
personligt og synligt. Derfor er de teorier ganske stridende imod 
Guds ord som lærer, at Jesu kommer finder sted, når et menneske 
dør, eller at Jesu kommer betegner en rig udgydelse af Guds ånd, 
hvorved de fleste mennesker bliver omvendte. Guds søn kommer 
med frelse alene for sit folk; men med forfærdelig ”hevn over dem, 
som ikke kjender Gud, og dem, som ikke er vor herres Jesu Kristi 



evangelium lydige.” 2. Thess. 1: 8. Og når han kommer, er 
ugudeligheden på det højeste, og troen nette til at finde på jorden. 
”Når menneskets søn kommer, mon han skal finde troens på jorden?”
Luk. 18: 8. Derfor advarer han os så inderlig om at våge og bede, at 
ikke hin dag skal komme som en snare over os, men at vi kan blive 
bestående for menneskets søn. Kap. 21: 34-36.

Alle syndere vil blive udryddede af jorden, som da bliver øde og 
tom.
Når vi her taler om de ugudeliges udryddelse, så har vi ikke hensyn 
til den sidste eller evige straf, som kommer over de fortabte efter den 
anden opstandelse; men vi taler om de syndere som lever på jorden, 
når Kristus kommer.
Thi se, dagen kommer, der brænder som en ovn og alle hovmodige 
og hver, som gjør ugudelighed skal vorde halm, og dagen, kommer, 
skal fortære dem, siger den herre Zeaboth, så at de ikke levner dem 
rod eller gren. Men for eder, som frygter mit navn, skal 
retfærdighedens sol opgå.” Mal. 4: 1,2. Ved Jesu åbenbarelse opgår 
retfærdigheds sol, Messias, for Guds folk. Da kommer den 
forfærdelige dag, der brænder som en ovn, da enhver synder skal 
udryddes af jorden.
”Derfor, ligesom klinten sankes og opbrændes med ild, så skal det 
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 skulle kaste dem i ildovnen; der skal være gråd og 
tænders gnidsel. Da skal de retfærdige skinne som solen i deres 
faders rige.” Math. 13: 40-43. ”Alle forargelser og dem, som gjør 
uret,” må indbefatte alle de ugudelige.
”Men når menneskets søn kommer i sin herlighed og alle hellige 
engle med ham, da skal han sidde på sin herligheds trone. Og alle 
folk skal forsamles for ham og han skal skille dem fra hverandre, 
ligesom en hyrde skiller fårene fra bukkene. Og han skal stille fårene 
ved sin højre side, men bukkene ved den venstre. 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. . . Da 
skal han og sige til dem ved den venstre side: gå bort fra mig, I 
forbandede! Den evige ild, som er beredt djævelen og hans engle.” 
Math. 25: 31-34, 41. Vi tvivler ikke på, at det 41de vers tillige 
henviser til den sidste og endelige straf; men vi kan dog ikke 
misforstå, at dette er talt om Jesu andet komme. Dette skriftsted viser,
at der blot vil blive to klasser, når Jesus kommer, de retfærdig og de 
ugudelige. Herren siger til alle de ugudelige: ”Gå bort fra mig, I 
forbandede:” Derfor kan der ikke blive nogen omvendelse eller frelse
for en eneste ugudelig efter Jesu åbenbarelse.
”Og som det skede i Noas dage, således skal det og ske i menneskets 
søns dage. De åd, drak, . . . . og syndfloden kom og ødelagde alle. 
Deslige og som det skede i Loths dage, . . . . der Loth gik ud af 
Sodoma, regnede ild og svovl af himmelen, og ødelagde dem alle. 
Således skal det være på den dag, menneskets søn åbenbares.” Luk. 
17: 26-30. Den yderste dag vil ikke blive lig syndflodens og Loths 
dage i enhver henseende; men i de stykker, her er nævnt, vil det gå til
på samme måde.
Hvilke er disse stykker? - 1) At ugudelighed og verdslighed var på 
det højeste, idet menneskets hjerter var aldeles opfyldte med denne 
verdens ting. 2) Den straf, som kom over dem, ødelagde alle de 
ugudelige.
Det anførte skriftsted er vor frelsers egne ord, Almagtens faste og 
uforanderlige ord; det beviser uimodsigelig (ikke at der vil blive stor 
opvækkelse og omvendelse i de sidste dage, før Jesus kommer; 
men) : 1) At ugudelighed vil tage overhånd og kun få være beredte 
for Jesu komme; hvorfor Herrens dag kommer ”som en snare over 
alle dem, som bor på den gamle jord.” Luk. 21: 35. 2) At der bliver 
hverken opvækkelse eller omvendelse efter Jesu komme; thi når de 
ugudelige er ødelagte, kan de ikke omvende sig; og dersom den dag 
kom med velsignelse og omvendelse, kom den ikke som en snare 

over menneskene.
”Og på den tid skal Mikael, den store fyrste, der står som værn for dit
folks børn, stå frem, og der skal være en trængsels tid, som aldrig har
været, siden folk blev og indtil den tid; og på samme tid skal dit folk 
undkomme, hver den som findes skreven i bogen. Og mange af dem, 
som sover i støvets jord, skal opvågne, somme til evigt liv og somme 
til skam, til evig afsky.” Dan. 12: 1,2. Det er vist, at Jesu andet 
komme er omtalt her; thi profeten henviser til opstandelsen. Det er 
den tid, da Kristus står frem for sit folk, og de skal undkomme.
Hvornår kommer Jesus for at frelse sine? - Ved begyndelsen af de 
tusende år, i den første opstandelse. Åb. 20: 4-6. - Vil der da blive en
herlig tid for hedningerne? - Nej, der skal være en trængsels tid mere 
forfærdelig end verden nogensinde før har set. - Hvem skal da 
undkomme? - Alle Guds børn, hver den, som findes skreven i livets 
bog. Men alle de ugudelige skal omkomme i denne trængels tid.
”Men [give] eder, som trænges, ro med os i den herres Jesu 
åbenbarelse af himmelen med sin magtes engle, med ilds lue, når 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, når 
han kommer på hin dag, at herliggjøres i sine hellige og beundres i 
dem, som tror.” 2 Thess. 1: 7-10. Den straf her omtales viser tillige 
hen til den sidste straf ligesom Math. 25, og dette er ganske i sin 
orden; thi alle de som lever på jorden, når Jesus kommer, og som da 
bliver ødelagte, må også lide den straf for synden.
Ved Jesu andet komme giver han hvile til sine hellige og bliver 
beundret af dem. På samme tid bringer han hevn over hedningerne, 
som ikke kjender Gud, og over dem, som vel kaldes kristne, men dog
ikke adlyder eller vandrer efter hans evangelium.
Hvem skal finde hvile, og beundre den herre Jesus i hans åbenbarelse
på hin dag, når han kommer? - Alle de hellige, eller dem som tror. - 
Over hvem vil han bringe hevn? - Over alle hedninger og ulydige 
kriste.
”Men om disse har og Enok, den syvende Adam, spået, der han 
sagde: se, Herren kommer med sine mange tusende hellige [engle], at
holde dom over alle og straffe alle ugudelige iblandt dem for alle 
deres ugudeligheds gjerninger som de har bedrevet.” Jud. 14: 15. 
”Og kongerne på jorden og fyrsterne og de rige og øversterne og de 
vældige og hver træl og hver fri skjulte sig i huler og i bjergenes 
kløfter. Og de sagde til bjergene og klipperne: styrt over os og skjul 
os for hans ansigt, som sidder på tronen, og for lammets vrede! thi 
hans vredes den store dag er kommen; og hvo kan bestå? Åb. 6:15-
17. At dette er talt om Jesu andet komme kan ingen negte, som vil tro
Guds ord. Der tales først om de tegn, som skal ske i sol, måne og 
stjerner før verdens ende, og dernæst om enden, når Jesus åbenbares. 
Da, på hans vredes den store dag, vil frygt og rædsel betage enhver, 
som ikke før den tid har elsket Jesus.
Jesu andet komme beskrives tydelig i Åb. 19: 11-21. Den hvide hest 
betegner det samme som den hvide sky i Åb 14:14. Han kommer for 
at slå hedningerne med sit skarpe sværd og regjere dem med et 
Jernspir, et symbol på ødelæggelse; og han træder Guds den 
Almægtiges vredes og fortørnelses vins persekar. Følgen heraf er, at 
en engel råber til alle fugle under himmelen: ”kom og forsamles til 
den store Guds nadvere, for at æde kongers kjød og krigshøvdingers 
kjød og vældiges kjød og kjødet af heste og af dem, som sidder på 
dem, og kjødet af alle, fri og trælle små og store.” Her er ingen, som 
udslipper: de ugudelige bliver alle ødelagte. I det 20de vers tales om 
straffedomme, som kommer over dyret, det pavelige Rom, og den 
falske profet eller det to-hornede dyr, et symbol på de fordærvede og 
faldne protestantiske menigheder. I det 21de vers ser vi, at de andre 
bliver ihjelslagne, det er alle hedningerne.
”Og den, som sejrer, og som varer på mine gjerninger indtil enden, 
ham vil jeg give magt over hedningerne; og han skal regjere dem med
et jernspir, ligesom lerkar skal sønderknuses, som og jeg annammede
det af min fader.” Åb. 2 26, 27. - Hvornår skal Guds børn erholde 



denne magt? - Når enden kommer, prøvetidens og verdens ende. - 
Hvad skal Jesus og hans folk da gjøre med hedningerne? - De skal 
sønderknuse dem ligesom lerkar.
Da bliver alle de ugudelige ødelagte; når da alle Guds børn går hjem 
med Jesu til den himmelske stad, så bliver jorden øde og tom.
Vi har nu betragtet denne gjenstand i det nye testamentes lys, og vil 
endvidere anføre nogle tekster af profeterne.
”Se Herrens dag kommer grum og fuld af harme og brændende vrede,
for at gjøre jorden til en ørk og udslette dens syndere derfra.” Es. 13: 
9. Se, Herren udtømmer landet og gjør det øde, og han forvender dets
skikkelse og adspreder dets indbyggere.” ”Landet sørger, det 
forsmægter, jorderige er afmægtigt, det forsmægter.” Es. 24: 1, 4. Det
er ikke alene et enkelt land, men hele jorden, som forsmægter og 
bliver til en ørk.
”Thi landet er besmittet for dets indbyggeres skyld, thi de har 
overtrådt love, forvendt skikke, gjort denne evige pagt til intet. 
Derfor fortærer forbandelsen landet, og de, som bor deri må både; 
derfor hensvinder de, som bor i landet ,og der bliver få mennesker 
tilovers.” ”De skal opløfte deres røst, de skal synge med fryd, de skal 
råbe højere end havet for Herrens herligheds fyld.” Vi hører lovsange
fra jordens yderste ende: herlighed for den retfærdige.” Es. 24: 5, 6, 
14, 16. De ugudelige bliver ødelagte, når Herren kommer; men 
Herrens folk synger med fryd til Jesu ære, når englene samler dem fra
jordens fjerneste lande.
”Thi sluserne fra det høje har opladt sig, og jordens grundvold bæver.
Jorden sønderslås aldeles, jorden sønderrives aldeles, jorden bevæges
hid og did. Jorden raver som den trukne og svajer som hængekøjen: 
dens overtrædelse er svar over den, og den falder og står ikke op 
ydermere. Og det skal ske på den dag, at Herren skal hjemsøge de 
højes hær i det høje [de onde ånder eller engle, som har magt i luften 
og i vantroens børn, Es. 2:2] og jordens konger på luften [det er alle 
konger]. Og de skal samles tilhobe, som fanger samles til en hule, og 
blive indelukte i fængsel [de samles i gravens hule og indespæres i 
dødens fængsel]; og efter mange dage bliver de hjemsøgte [i den 
anden opstandelse efter de tusende år]. og månen skal beskæmmes og
solen skamme sig; thi den herre Zeaboth skal regjere på Zions bjerg 
og i Jerusalem, at den fordunkler både solens og månens lys. Åb. 22: 
5], og for hans ældstes ansigt er der herlighed.” Es. 24: 18-23. ”Og 
nu spotter ikke, at eders bånd ikke skal blive hårdere; thi jeg har hørt 
om ødelæggelse og om en fast beskikkelse fra Herren, den herre 
Zeaboth, over al jorden. Es. 28: 22.
”Jeg så landet [engelsk, jorden], og se, det var øde og tom [således 
var jorden øde og tom i begyndelsen, for lyset blev skabt], og jeg så 
til himlene, og deres lys var der ikke mere [lyset hører op, så at det 
bliver det yderste mørke.]. Jeg så bjergen, og se, de bævede, og alle 
højene skjælvede [jordens grundvolde bæver, så at bjergene 
sønderrives, landets skikkelse forandres, og klipper og stene 
adspredes trindt omkring på jorden]. Jeg så, og se, der var intet 
mere; og alle fuglene under himmelen var bort fløjne. Jeg så, og se, 
den frugtbare mark var en ørk, og alle dens steder var nedbrudte for 
Herrens ansigt, for hans brændende vrede [Jesus træder Guds vredes 
og fortørnelses vins persekar, når han kommer anden gang. Thi så 
siger Herren: alt landet skal være aldeles øde; og vil jeg ikke aldeles 
gjøre ende på det [Gud vil danne en ny jord af den gamle jordes 
ruiner]. Derfor skal landet sørge, og himlene heroventil vorde sorte; 
efterdi jeg har talet det, besluttet det og ikke angrer det og ikke viger 
fra det.” Jer. 4: 23-28.
O! hvilken alvorlig sag det er at blive beredt for Herrens dag.. O hvor
saligt, om du og jeg, midt i blandt mørke og bilder, forfærdelse og 
angest, kunde høre Herrens røst tale til os: ”Gak, mit folk” gak ind i 
dine inderste kamre [de værelser, som Jesus bereder i Faderens hus] 
og luk dine døre efter dig; skjul dig et lidet øjeblik, indtil vreden går 
over.” Es 26: 20. Denne forjættelse henhører til Jesu åbenbarelses 
dag; thi i de foregående vers taler profeten om den første opstandelse.
O! hvor godt at finde et sikkert tilflugtsted hos Herren på den store 
og forfærdelige dag – at lande i den himmelske fredens havn fra 
verdens vilde storme og farlige vande.
”Thi så sagde Herren, Israels gud, til mig: tag bægeret med denne 
verdens vin af min hånd, og giv alle folkene, til hvilke jeg sender dig,
at drikke af den. Og de skal drikke og tumle og rase over sværdet, 
som jeg sender iblandt dem . . . . Og jeg gav alle folkene til hvilke 
Herren sendte mig, at drikke: Jerusalem og Judas stæder og dens 

konger og dens fyrster, for at gjøre dem til en ørk. . . . kongen i 
Ægypten. . . og alt hans folk og den hele hob af allehånde folk og alle
konger i landet Uz og alle konger i filistrens land. . . . og alle konger i
Thyrus og alle konger i Zidon og kongerne på kysten, som er på hin 
side havet . . . .. og alle konger mod norden, både dem, som er nær, 
og dem, som er fjern, den ene efter den anden, og alle jordens riger, 
som er på jorderiges kreds; og kongen af Zefach skal drikke efter 
dem. [Dette er uden tvivl djævelen med sine onde engle; de bliver 
indelukkede i afgrunden på den øde jord, hvor der bliver forseglet 
over ham eller sat grænser for ham, så at han ikke kan komme bort 
derfra. Derved bliver han forhindret fra at forføre nogen i de tusende 
år, indtil de ugudelige opstår. Åb. 20:1-3.] Og du skal sige til dem; så
siger den herre Zeaboth, Israels gud: drik og bliv drukne og spy og 
fald,, så at I ikke kan stå op igjen for sværdet, som jeg sender iblandt 
eder . . . Thi se, i den stad, som er kaldet efter mit navn [Jerusalem], 
begynder jeg med at lade ulykker komme; og skulde I gå fri? I skal 
ikke gå fri! Thi jeg kalder et sværd hid over alle jordens beboere, 
siger den herre Zebaoth . . . Herren skal lade et brøl lyde fra den høje 
og hæve sin røst fra sin hellige bolig [dette sker, når himmelen og 
jorden rystes, under den syvende plage, ret før Jesu åbenbarelse. Åb. 
16: 17-21]; et brøl skal han lade lyde mod sin bolig, han skal opløfte 
et frydeskrig som de, der træder vinpersen, mod alle jordens beboere.
Der kommer et bulder lige indtil jordens ende; thi Herren har trætte 
med hedningene, han holder dom over alt kjød, de ugudelige giver 
ham til sværdet,, siger Herren. [Her undtages ingen af de 
ugudelige.] . . . Og de, som er ihjelslagne af Herren, skal på den dag 
ligge fra den dag ligge fra den ene ende af jorden og indtil den anden 
ende af jorden; de skal ej beklages og ej sankes op og ej begraves, de 
skal vorde til møg ovenpå marken.” Jer. 25: 15-33.
Når alle jordens ugudelige indbyggere bliver til møg ovenpå marken, 
er der visselig ikke mere frelse for dem. Dette viser, hvor falsk læren 
om verdens omvendelse er. De fleste mennesker er ikke omvendte til 
Gud, når Jesus kommer, men de er hedninger Herrens fiender, og 
deres tal er så stort, at deres døde kroppe ligger fra den ene ende af 
jorden til den anden.
Guds folk har altid været en lille hjord og vil altid blive en lille hjord 
i forhold til den utallige mængde, som elsker og tjener verden. Vejen 
til livet har altid været og vil altid blive en trang vej, men den port er 
vid, og den vej er bred, som fører til fordærvelse, og de er mange, 
som går ind igjennem den. Math. 7: 13,14.
”Bort, ja bort vil jeg tage al jorden, siger Herren. Jeg vil borttage 
mennesker og dyr, borttage fuglene under himmelen og fiskene i 
havet og alle anstød tilligemed de ugudelige; og jeg vil udrydde 
menneskene af jorden, siger Herren. Og jeg vil udrække min hånd 
imod Juda og imod alle Jerusalems indbyggere. . . . Stille for den 
Herre, Herre! thi Herrens dag er nær, thi Herren har beredt en 
offerslagtning, han har helliget sine indbudne. Og det skal ske på 
Herrens offerslagtnings dag, at jeg vil hjemsøge fyrsterne og kongens
børn og alle som klæder sig i fremmed dragt. Og jeg vil hjemsøge på 
den dag hver den, som springer over dørtærskelen, dem, som fylder 
deres herres hus ved vold og svig. . . . Hyler I, som er bor i morteren!
thi alt kræmmerfolket er tilintetgjort, alle de, som var belæssede med 
sølv, er udrydde, og det skal ske på den tid, at jeg vil ransage 
Jerusalem med lygter; og jeg vil hjemsøge de folk, som ligger stille 
på deres børn, dem, som siger i sit hjerte: Herren gjør hverken godt 
eller ondt.” Zef. 1:2-4, 7-12.
Dette er ikke talt alene om jøderne og deres lands ødelæggelse, men 
om alle ugudelige og hele jordens ødelæggelse. Herren vil bringe 
straf over alle jøderne, og ikke alene over dem, men over alle 
ugudelige. Da vil Herren gjøre vel imod sit Israel, men forkaste de 
vantro.
Den tid, da alle jordens kjøbmænd sørger og græder, er beskreven i 
Åb. 18. Det sker, når Babylon må drikke Guds vredes vin, under de 
sidste syv vinger. Da skal det gå præsten som folket; den, der sælger, 
den, der kjøber. Es. 24: 2. Den kommer trængselens tid, i hvilken 
”både de, der har hustruer, skal være som de, der ikke har, og de, der 
græder, som de, der ikke græder, og de, sig glæder, som de, der ikke 
glæder sig, og de, der kjøber, som de, der ikke beholder, og de, der 
bruger denne verden, som de, der ikke nyder den; thi denne verdens 
skikkelse forgår.” 1 Kor. 7: 29-31.
Gud har aldrig tilforn borttaget alle mennesker og dyr, alle fugle og 
fiske. Ved syndfloden blev fiskene levnt i havet; men når Guds 
vredes skåler udgydes, der hver levende sjæl i havet. Åb. 16:3. Denne
tid kaldes Herrens offerslagtningsdag (Zef. 1:8), hvilket stemmer 



overens med Jer. 25:33 og Åb. 19: 18.
”Nær er Herrens dag, den store, den er nær og haster såre; lyden af 
Herrens dag høres; der råber den vældige bitterligen [Åb. 6: 15,16]. 
En vredes dag er denne dag, en nøds og trængsels dag, en forstyrelses
og ødelæggelses dag, en mørkheds og dunkelheds dag, en skyes og 
mulms dag, en trompetklangs og krigsråbs dag [1 Thess 4: 16] og de 
befæstede stæder over de høje hjørnetårne. Og jeg vil ængste 
menneskene, og de skal gå som blinde; thi de har syndet mod Herren;
og deres blod skal udøses som støv og deres kjød som skarn. 
Hverken deres sølv eller deres guld skal kunne redde dem på Herrens
vredes dag [Jak. 5:1-3], men ved hans nidkjærheds ild skal den hele 
jord fortæres [Heb. 12: 29]; thi han skal gjøre ende, han hastelig 
gjøre ende med al jordens beboere.” Zef. 1: 14-18.
Hvor inderlig kjærligt og højtidelig advarede Herrens råd til hans 
folk er på denne tid: ”Søg Herren, alle I sagtmodige i landet, som 
holder hans lov! Søg retfærdighed, søg sagtmodighed, måske kan I 
blive skjulte på herrens vredes dag.” Zef. 2:3. Da behøver Guds folk 
meget af Guds nåde og dyb erfarenhed; de må søge mere alvorlig end
nogensinde tilforn, at dog Herren sunde skjule dem og frelse dem på 
den store dag.
I den sidste tid forvender endog præsterne Guds ord og foragter hans 
lov. ”Dens profeter er letfærdige, troløse mænd; dens præster 
vanhelliger helligdommen, gjør vold på loven.” ”Thi min ret er den, 
at jeg vil sanke hedningerne, at jeg vil samle rigerne for over dem at 
udøse min fortørnelse, al min brændende vrede; thi ved min 
nidkjærheds ild skal den hele jord fortæres. Zef. 3: 4,8.
Da har Gud midt iblandt al fordærvelsen og elendigheden et folk, 
som elsker og tjener ham. Og da er dette folk eet, ligesom Faderen og
Sønnen er eet. Joh. 17: 22. ”Thi da vil jeg omskifte læberne til rene 
for folkene, at de alle skal påkalde Herrens navn og tjene ham 
endrægteligen.” ”Men jeg vil lade et nedtrykt og ringe folk blive 
tilovers i din midte, og de skal forlade sig på Herrens navn. De 
overblevne af Israel [jøderne, som har troet på messias, og 
hedningerne, som med dem er blevne indpodede i det sande oljetræ] 
skal ikke gjøre uret, og ikke tale løgn, og der skal ikke findes en 
svigefuld tunge i deres mund [således vidner skriften om de 144,000,
som er levningen af Guds Israel, der i de sidste dage bevarer 
Gudsbefalinger og Jesu tro: ”i deres mund er ikke funden svig.” Åb. 
14: 5,12.] thi de skal finde føde og hvile, og ingen skal forfærde dem.
Syng, du Zions datter! råb højt, o Israel! vær glad, og fryd dig af dit 
ganske hjerte, du Jerusalems datter! Herren har borttaget domme over
dig, har udryddet din fiende; Herren, Israels konge, er i din midte [se 
Guds paulun er hos menneskene, og han skal bo hos dem, og de skal 
være hans folk, og Gud selv skal være med dem, og være deres Gud. 
Åb. 21: 3], du skal ikke se ulykker ydermere.” Åb. 21:3], du skal ikke
se ulykke ydermere.” Zef. 3:9, 12-15.
Vi skal nu se, hvorledes det foragtede Guds Israel skal nyde den store
ære at gå hjem med Jesus til Faderens hus, som er i himmelen.

De hellige skal gå hjem med Kristus til den himmelske stad.
”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 opstå uforkrænkelige, og vi skal forandres.” 1. Kor. 15: 51, 52. 
”Thi Herren selv skal komme ned af himmelen med et anskrig, med 
overengels røst, og med Guds basun, og de døde i Kristus skal opstå 
først; derefter skal vi, som lever, som overbliver, rykkes tilligemed 
dem hen i skyerne, til at møde Herren i luften; og således skal vi altid
være med Herren. 1 Thess. 4:16,17. Dette viser tydelig, at Guds folk 
ved Jesu åbenbarelse skal skilles fra de ugudelige, føres bort fra 
jorden, og samles med Kristus i luften; og at de aldrig mere skal 
blandes med de ugudelige, bevises af de sidste ord: ”Således skal de 
altid være med Herren.”
Det næste spørgsmål er : hvor går de hellige hen, efter at de er 
forsamlede omkring Herren i luften? – De går til himmelen; og der 
findes ikke et ord i skriften, som beviser, at de kommer ned til jorden 
igjen, før efter de tusende år. ”I min faders hus er mange boliger. 
Men dersom det ikke så var, havde jeg sagt eder det. Jeg går bort at 
berede eder sted [Jesus gik til Faderen i himmelen.] ”Jeg går til min 
fader.” Joh. 14:12. ”Jeg går til min fader.” Joh. 14:12. ”Jeg udgik fra 
Faderen, og kom til verden; jeg forlader verden igjen, og går til 
Faderen.” Joh. 16: 28; og når jeg er gået bort og får beredt eder sted, 
kommer jeg igjen og vil tage eder til mig, at hvor jeg er, skal også I 
være.” Joh. 14: 2,3.
Jesus gik til faderens hus, og han har lovet at komme igjen og tage 

sine venner med sig til de herlige værelser, som han der bereder dem.
Dette hus er i himlene. 2. kor. 5: 1. Derfor går de hellige med Jesus 
til himmelen, efter at de er forsamlede med ham i luften. I himmelen 
er deres borgerskab (Fil. 3: 20) og deres arv (1 Pet. 1:3-5) og der er 
de for Guds trone, indtil Gud skaber nye himle og en ny jord.
”Derefter så jeg, og se, en dør var opladt i himmelen . . En trone var 
sat i himmelen [Faderens trone], og en sad på tronen. Og den 
siddende var at se til lig jaspis-sten og sarder; og der var en regnbue 
trindt omkring tronen, og se til lig smaragden [Ez. 1: 26-28]. Og 
trindt omkring tronen var fire og tyve troner; og på de troner så jeg 
fire og tyve ældste sidde. Iførte hvide klæder, og de havde guldkroner
på sine hoveder. . . . Og for tronen var et glarhav ligt krystal” Åb 4:1-
6. ”Og jeg så, og se, midtimellem tronen og de fire dyr og midt 
imellem de ældste stod et lam [Kristus] ligesom slagtet. . . . Og det 
kom og tog bogen af hans [Faderens] højre hånd, som sad på tronen 
[Faderens trone i himmelen] . . . Og de sang en ny sang, sigende: du 
[Jesus] er værdig at tage bogen og oplade dens segl, fordi du er 
slagtet, og med dit blod har kjøbt os til gud af alle stammer og 
tungemål og folk og slegter. Og du har gjort os til konger og præster 
for vor Gud, og vi skal regjere over jorden. Åb. 5: 6-10.
De fire og tyve ældste er repræsentanter af Guds folk, som Jesus har 
kjøbt med sit blod til Gud; vi ser her, at de står i himmelen for Guds 
trone og synger og glæder sig til den tid, da de skal regjere på jorden.
At alle Guds folk skal der synge med dem, før jorden bliver fornyet, 
og derefter regjere på jorden, ses videre på følgende steder: ”Derefter
så jeg, og se, en stor skare, hvilken ingen kunde tælle, at alle 
hedninger og stammer og folk og tungemål, som stod for tronen og 
for Lammet, iførte lange hvide klæder og palmegrene i deres hænder,
og som råbte med høj røst og sagde: Saliggjørelsen tilhører vor Gud, 
ham, som sidder på tronen, og Lammet! . . . . Disse er de, som er 
komne ud af den store trængsel, og har tvættet deres lange kjortler, 
og har gjort dem hvide i Lammets blod. Derfor er de for Guds trone. .
. . Thi Lammet, som er i tronens midte [Åb. 4:6, og 5:6], skal vogte 
dem, og lede dem til levende vandkilder [livets flod. Åb. 22: 1]; og 
Gud skal aftørre hver tåre af deres øjne.” Åb. 7:9-17.
”Og jeg så, og se, Lammet stod på Zions bjerg [i det nye Jerusalem], 
og med det hundrede og fire og fyrretyve tusende, som havde dets 
faders navn skevet i deres pander. . . Og de sang en ny sang for 
tronen og for de fire dyr og de ældste [Åb. 5: 6]; og ingen kunde lære
den sang uden de hundrede fire og fyrretyve tusende [de bliver frelse 
fra særegne plager, nemlig de syv vredes skåler, derfor synger de en 
særegen sang; de andre hellige synger om de andre trængsler som de 
er frelste ud af] de kjøbte fra jorden. [På den tid, her omtales, er de 
ikke på jorden, men er kjøbte fra jorden; de er med Kristus i 
himmelen indtil jorden fornyes.] Disse er de, som ikke har besmittet 
sig med kvinder [skjøgerne og deres moder: den fordærvede 
kristenhed eller frafaldne menighed. Åb. 17: 5], thi de er jomfruer 
[Guds menighed. ”Thi jeg har trolovet eder med en mand, for at 
fremstille Kristus en ren jomfru.” 2 Kor. 11:2]; . . . Disse er kjøbte 
fra menneskene [de er bortførte fra de ugudelige mennesker] . . . . De 
er ustraffelige for Guds trone.” Åb. 14:1,5.
”Og jeg så som en glarhav [foran Guds trone i himmelen. Åb. 4:6]. 
Blandet med ild, og dem, som havde vundet sejr over dybet, . . . . 
stående ved glarhavet og holdende Guds harper. Og de sang Moses’, 
den Guds tjeners sang, og Lammets sang.” Åb. 15: 2, 3. ”Og derefter 
hørte jeg en høj røst af en stor skare i himmelen, som sagde: 
Halleluja! Saliggjørelse og ære og pris og magt være Herren vor 
Gud! Thi sande og retfærdige er hans domme [denne sang er lig 
Lammets sang, som vil tilforn har omtalt. Åb. 15: 3,4] . . . g de fire 
og tyve ældste og de fire dyr faldt ned, og tilbad Gud, som sad på 
tronen, og sagde, lov vor Gud, alle hans tjenere, og i, som han 
frygter, både de små og de store! [Dette er visseligen alle Guds folk, 
som har frygtet og elsket ham.] Og jeg hørte som en stor skares røst 
og som mange vandes lyd og som stærke tordeners lyd, som sagde: 
halleluja [halleluja betyder: priset være Gud. Dette synger de, 
adlydende den røst fra tronen, som byder dem: lov vor Gud]! fordi 
Herren Gud, den Almægtige, har antaget riget. Lad os glæde og fryde
os og give ham æren; thi lammets bryllup er kommet, og hans brud 
har smykket sig. Åb. 19: 1-7.
Det er bryllups-folkene (Math. 22:2) som her synger så dejlig. ”Salig 
er de, som er kaldede til lammets bryllupsnadver!” Åb. 19: 9; Luk 14:
16. Og denne bryllups-folkenes store skare er i himmelen på den tid h
er omtales, nemlig når Gud har udført sine domme over jorden. Åb. 
19: 9; Luk, 14: 16. Og denne bryllups-folkenes store skare er i 



himmelen på den tid her omtales, nemlig når Gud har udført sine 
domme over jorden. Åb. 19: 2. Der, for Guds trone, ruller deres 
herlige pris gjennem himmelens og høje sale som stærke tordeners 
lyd. Mit hjerte længes og trænges at stå med hin mægtige her i lysens
rige og evigt prise ham, som sidder på tronen, og Lammet, som har 
kjøbt os med sit dyrebare blod. Amen! halleluja!

De hellige lever i himmelen tusende år indtil den anden 
opstandelse.
”Og jeg så troner, og de satte sig på dem, og dom blev dem given; og 
jeg så deres sjæle, som var halshugne for Jesu vidnesbyrds og for 
Guds ords skyld, og dem, som ikke have tilbedt dyret, ej heller dets 
billede, og ikke havde taget mærket i deres pande og på deres hånd; 
og de blev levende, og regjerede med Kristus de tusende år. Men de 
andre døde [alle de ugudelige] blev ikke levende igjen, indtil de 
tusende år 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, men de skal være Guds og Kristi præster, og 
skal regjere med ham tusende år.” Åb. 20: 4-6.
Her er fremstillet to klasser, som erholder del i den første 
opstandelse, nemlig: de, som er halshugne for Guds ord skyld (det er 
martyrerne), og de, som lever i de sidste dage, før Jesu andet komme,
som ikke har tilbedt dyret. De samme to klasser har vi allerede omtalt
på flere steder. Den første er den store utallige skare af folk og 
tungemål (Åb. 7:9); den sidste er de 144,000, som er kjøbte fra 
menneskene. Åb. 14: 1-5. Begge klasser tilsammen udgjør alle Guds 
folk.
Da er Guds folk et kongeligt præstedømme. 1. Pet. 2: 9. De er konger
og præster og regjerer eller sidder i herlighed og ære med Jesus og 
opsender deres lov og takofre for Gud. Da bliver dom givet dem. De 
skal være med at bestemme og afsige dommen over de ugudelige, 
hvilken straf der skal tildeles enhver især i den anden opstandelse. 
”Bed I ikke at de hellige skal dømme verden? . . . . Ved I ikke at de 
hellige skal dømme verden? . . . . Ved I ikke at vi skal dømme engle 
[de onde engle]?” 1 Kor. 6: 2,3.
Den samme regjering eller dom taler David om: ”De oprigtige skal 
regjere over dem [de ugudelige], når morgenen [opstandelses 
morgen] oprinder.” Sal. 49: 15.
Således vidner også Daniel, at det lille horn, eller pavemagten 
eksisterer, ”indtil den gamle af dage kom, og retten blev tilkjendt den
Højestes hellige, og tiden som, da de hellige tog riget i besiddelse.” 
Dan. 7: 21, 22; 2 Thess. 2: 8. Vi har allerede set, hvorledes det nye 
Jerusalem er en del af det rige, som de hellige skal besidde. Heb. 
11:10.
Jesus vidner: ”Sandelig siger jeg eder, at I, som har efterspurgt mig, 
udi gjenfødelsen [fornyelsen], når menneskets søn skal sidde på sin 
herligheds trone, skal I og sidde på tolv troner, og dømme de tolv 
Israels stammer.” Math. 19: 28. Dette er netop det samme, som der 
tales om i Åb. 20: 4: ”Og jeg vil få troner, og de satte sig på dem, og 
det blev dem givet at holde dom. Det kan ikke være de troende jøder,
som apostlene skal dømme; thi de troende jøder er Guds folk, og skal
selv være med at dømme. Men det er alle dem, af de tolv stammer, 
som har forkastet Messias.
Således vil altså Guds folk regjere og dømme med Kristus i de 
tusende år; men ved enden af de tusende år bliver de andre døde 
levende. Åb. 20: 5. Da kommer dommens eller fordømmelsens 
opstandelse. Joh. 5: 29. På den tid finder vi på jorden en stor skare, 
af folk, hvis tal er som havets sand. Da bliver satan løst og går ud at 
forsamle dem omkring den hellige stad, som imidlertid er kommen 
ned af himmelen. Her får de ugudelige sin endelige straf, idet ild 
falder ned af himmelen fra Gud og fortærer dem. Åb. 20: 7-9. Men 
den samme ild, som fortærer de ugudelige, renser jorden. 2. Pet. 3: 
10. Da bliver jorden de retfærdiges evige og salige opholdssted. 13de
vers.

Den nye jord og det nye Jerusalem.
Vi har allerede vist, at den arv, som Gud har lovet og Jesus fortjent 
de hellige, indbefatter den nye jord og det nye Jerusalem. Når vi 
tænker på den herlige arv, som Jesus ved sin bitre lidelse og død har 
erhvervet os og kan glæde os i håbet om evigt liv ved troen på ham, 
så har vi allerede her en forsmag på den tilkommende verdens kræfter
og salige glæde. Vi vil derfor omhandle nogle af de forjættelser, som 
henhøre til de helliges evige arv, og har det håb til Gud, at det må 
blive til oplysning og velsignede for Guds børn og til en kjærlig 

indbydelse for dem, som endnu ikke har annammet Guds sandhed.

Den nye ord bliver dannet af den gamle jord.
At vi nu lever i de sidste dag, og at verdens ende drager nær, ses 
tydelig af Peters vidnesbyrd. Vid da først dette, at i de sidste dage 
skal der komme bespottere, som vandrer efter deres egne lyster, og 
siger, hvad bliver der af forjættelsen som hans tilkomst? thi fra den 
dag fædrene er hensovede, forbliver alle ting, således, som fra 
skabningens begyndelse.” 2 Pet. 3:3, 4. Sådanne bespottere er nu 
kommen i stor mængde; de vandrer efter kjødets lyster og verdens 
unyttige og dårlige vaner; de foragter Jesu tilkommelse, og bekymrer 
sig intet derom. Mange af dem kalder sig endog kristne og har 
gudfrygtighedens skin, men fornægter aldeles dens kraft.
Hvorfor foragter de således Kristi tilkommelse?
”Thi de vil ikke vide dette, at ved Guds ord blev himlene fordum og 
jorden fremstod af vand og ved vand; hvorfor den verden, som den 
var, ved vand blev oversvømmet og forgik. Men himlene og jorden, 
som nu er, gjemmes ved det samme ord til ilden, bevarede til 
dommens og de ugudeliges menneskers fordærvelses dag.” 2 Pet 3: 
5-7. Den verden, som var før syndfloden, blev oversvømmet og 
forgik; således skal og himlene og jorden, som nu er, forgå på 
dommens dag. Syndfloden fortærede ikke jordens indvendige dele, 
men jordens overflade blev aldeles ødelagt og omdannet; således vil 
også ilden smelte og omdanne denne jord og fortære de ting som er 
derpå.
Ordet himmel, betegner tre ting: 1. Luftkredsen eller atmosfæren. 2. 
Himmellegmerne, såsom sol, måne og stjerner. 3. Den plads, hvor 
Gud selv bor, med Jesus og de hellige engle, og hvor Guds trone er.
Den samme betydning har også det græske ord ouranos, som er 
oversat himmelen. Himlene, som her omtales, er den luftkreds, som 
henhører til jorden. Men himmelen, hvor Gud bor og har sin trone, er
ikke her omtalt; thi den er af de ting som ikke ses, og som er 
ubevægelige. Ebr. 12: 26-28. Den himmel, hvor Guds trone er, kalder
Paulus den tredje himmel. 2 Kor. 12: 2. Der er paradis. 4de vers. 
Midt i Guds Paradis er livets træ. Åb. 2: 7. Livets træ er midt i det 
nye Jerusalem. Åb. 22: 2, 14. Altså er livets træ i det himmelske 
Jerusalem og Jerusalem eller Guds paradis er i den tredje himmel, 
hvor Guds og Lammets trone er. Åb. 22: 1. Det er derfor rimeligt at 
antage, at luftkredsen, med alt hvad der tilhører, er den første 
himmel, og så, måne og stjerner, som er synlige, den anden himmel; 
men den plads hvor Guds trone er, som intet menneskeligt øje har 
set, er den tredje himmel.
Når nu den hellige skrift taler om himlene og jorden, som opbevares 
til ilden, så indbefatter dette denne jord og dens atmosfære, så vidt 
som forbandelsen formedelst synden har havt en indflydelse derpå. 
Gud vil ikke opbrænde det som er helligt og godt, men alene det som 
er fordærvet og vanhelligt; og dette vil han opbrænde, på det al hans 
skabning an vorde ren og hellig, at ingen plet eller forbandelse eller 
djævel mere skal forstyrre hans herlige skaberværk.
”Men dette ene bør ikke undgå eder, i elskelige! at en dag er for 
herren som tusende år, og tusende år som en dag. Herren forhaler 
ikke forjættelsen (som nogle agter det for en forhaling), men har 
langmodighed med os, idet han ikke vil, at nogen af os skal fortabes, 
men at alle skal komme til omvendelse.” 2Pet. 3: 8, 9. Således vidner
og David: ”Thi tusende år er for dine øjne, som en dag i går, når den 
er forbigangen, og som en nattevagt.” Sal. 90:4. dette beviser ikke at 
tusende år i alle henseender er som en dag for Gud; men når tusende 
år sammenlignes med evigheden, da er de langt mindre end en dag 
sammenlignet med vor levetid. Når det derfor varer en liden stund før
Jesus kommer, så må vi ikke blive trætte, men forstå, at Gud bier i sin
inderlige kjærlighed og store langmodighed for at give os anledning 
til at vende om til Gud og berede os for Herrens store dag.
Således forstår vi også, at dommens dag eller Herrens dag vedbliver 
igjennem de tusende år; thi én dag er for Herren som tusende år, og 
tusende år som én dag. Og apostlen taler både straks før og efter om 
dommens eller Herrens dag.
”Men Herrens dag skal komme som en tyv om natten, på hvilken 
himlene skal forgå med stort bulder, men elementerne skal komme i 
brand og opløses, og jorden og alt, hvad der er på den skal 
opbrændes. Efterdi alt dette opløses, hvorledes bør det eder da at 
være? I hellig vandel og gudfrygtigheds øvelse bør I vente og stræbe 
til Guds dags tilkommelse, på hvilken himlene skal antændes og 
opløses, og elementerne komme i brand og smeltes.” 2 Pet 3: 10-12. 
Jorden skal komme i brand og opløses tilligemed elementerne, og alt 



hvad der er på jorden skal opbrændes.
Denne profeti stemmer godt overens med det vi ser i naturen. En 
uendelig mængde brændbare materier og ildmasser opfylder jordens 
indre; disse bryder ofte frem ved jordskjælv og fremvælder af 
ildsprudlende bjerge; ligeledes vidner lynet i himmelrummet om 
elementernes brændbarhed. Alt dette viser, hvor let jorden og 
elementerne kan komme i brand.
Den første ildsø, som skriften omtaler, bliver på dommens dag ret før
Jesu andet komme under den syvende plage. ”Derfor skal hendes 
[Babylons, den faldne kirkes] plager komme på én dag [Guds vredes 
år når plagerne udgydes]: død og sorg og hunger, og hun skal 
opbrændes med ild; thi stærk er den herre Gud som dømmer hende.” 
Åb. 18: 8.
Det samme er omtalt i Åb. 19: 20. ”Og dyrt [den katolske kirke med 
dens tilhængere] blev grebet og med et den falske profet [de 
protestantiske kirker som er affaldne fra Gud], som have gjort 
tegnene for dets åsyn, med hvilke han havde forført dem, som tog 
dyrets mærke, og dem, som tilbad dets billede; disse to blev levende 
kastede i ildsøen, som brænder med svovl.”
Tiden da dette sker er ret tydelig beskreven i Åb. 16: 17-21. ”Og den 
syvende engel udgød sin skål i luften; og en stærk røst udgik fra 
templet i himmelen, fra tronen, som sagde: det er sket. [Da bevæges 
himmellegemerne og jorden: himmelens kræfter røres. Da er Jesus 
straks ved at åbenbares. Math. 24: 29, 30.] Og der skete røster og 
tordener og lyn: og der skete et stort jordskjælv, sådant, som ikke er 
sket fra den tid, at menneskene blev til på jorden, et sådant 
jordskjælv så stort. Og den store stad blev til tre dele; og 
hedningernes stæder nedfaldt; og det store Babylon blev ihukommet 
for Gud, at han vilde skjenke hende med vinen af sin strenge vrede. 
Og hver ø flyede, og bjergene blev ikke fundne. Og en stor hagel, 
centnertung, faldt ned fra himmelen på menneskene; og menneskene 
bespottede Gud for hagelens plage; thi dens plage er meget stor.”
Når disse Guds vredes skåler udgydes, er nådens tid forbi. Da hedder 
det: ”Lad den, som gjør uret, fremdeles gjøre uret, og den retfærdige 
fremdeles blive retfærdig. . . . Og se jeg kommer snart.” Åb 22: 11, 
12. Da er det svælg, som skiller imellem de retfærdige og de 
uretfærdige, befæstet. Da spotter de ugudelige Guds navn i stedet for 
at omvende sig. Der bliver gråd og tænders gnidsel. Gruelige røster 
og brølende tordener forfærder de arme mennesker, som har forkastet
Guds ord. Lynet ovenfra forener sig med ilden nedenfra, som bryder 
igjennem den skjælvende jord. Hele naturen bæver. Dette er 
begyndelsen på Herrens store dag.
Alt dette indbefatter endnu blot den første død. Dette er Herrens 
straffedomme, som kommer over de ugudelige, der lever på jorden, 
når Kristus kommer. Men siden efter, ved enden af de tusende år, 
kommer fordømmelsens opstandelse og den anden død. Da kommer 
den store, sidste ild eller ildsø, af hvilken den nye jord kommer frem. 
Jesus sætter sine fødder på Oljebjerget som revner og skilles ad, og 
der blev en såre stor dal, som bliver helliget og beredt til at modtage 
den himmelske stad. ”Og Herren min Gud skal komme og alle hellige
med dig.” Sak. 14: 4,5. Derefter samles de ugudelige, anførte af 
djævelen, om de helliges lejr og den elskte stad. Åb. 20: 7-9. Da skal 
de se Abraham, Isak og Jakob og alle profeter i Guds rige, men selv 
være udstødte udenfor. Luk 13: 28. da er horkarlene og troldkarlene 
og skjørlevnerne og manddraberne og afgudsdyrkerne og hver, som 
elsker og øver løg, i ildsøen, uden for staden, hvor de erholder sin 
straf. Åb. 21: 8; 22: 15. 
Der det yderste mørke med gråd og tænders gnidsel. ”og ilden 
nedfaldt af himmelen fra Gud og fortærede dem.” Åb. 20: 9 Denne er
den evige eller sidste ild. Denne ild fortærer alt, som hører til den 
gamle jord. ”Elementerne skal komme i brand og opløses, og jorden, 
og alt, hvad der er på den, skal opbrændes.” 2 Pet. 3: 10.
Vi læser tydelig i Åb. 20: 7-9 hvorledes de ugudelige omringer den 
hellige stad ved enten af de tusende år. Denne er en Guds sandhed 
som ikke kan negtes. Men det er indlysende, at de horkarle, 
troldkarle, løgnere og ugudelige mennesker, som omtales, ikke kan 
vedblive at opholde sig på jorden omkring staden, thi da erholdt de 
hellige aldrig jorden til arv. Derfor, hvad der end bliver af de 
ugudelige, så er det en afgjort sandhed, at ildsøen renser jorden, og 
da fremkommer der en nyjord, som Gud har lovet sit folk.

Da bliver jorden de retfærdiges salige opholdssted.
”Men vi forventer efter hans forjættelse nye himle og en ny jord i 
hvilke retfærdighed bor.” 2 Pet. 3: 13. Der skal synd og syndere 

aldrig findes mere. Priset være Herren. De retfærdiges skal bo på den 
nye jord; og deres kjære frelser vil bo med dem der og aldrig forlade 
dem mere.
Den forjættelse, som Peter henviser til, findes hos Es. 65: 17-27. ”Thi
se jeg skaber nye himle og ny jord; og de første skal ikke ihukommes,
ej heller rinde nogen i sinde. Men glæd eder og fryd eder indtil evig 
tid ved det, som jeg skaber: thi se, jeg skaber Jerusalem til fryd, og 
dets folk til glæde. Og jeg vil fryde mig over Jerusalem og glæde mig
over mit folk og der skal ikke ydermere høre gråds røst eller skrigs 
røst deri.”
Den gamle jord forgår, og Guds folk skal ikke mere længes efter den;
men på den nye jord og i det nye Jerusalem skal de hellige fryde sig 
med deres Gud. Af det 20de vers lærer vi, at svage børn og oldinge 
ikke skal findes der. Om de end har været svage her, så forsvinder al 
svaghed, når dette dødelige iføres udødelighed, og de bor i 
uforkrænkelighedens land. Det er anført som en årsag til denne 
forandring, at de ugudelige er døde og udryddede; både dem som 
levede i Methuselahs tider, da hundrede år ikke var så stor en del af 
deres levealder, som ti år er nu, og dem som har levet senere – alle 
syndere kommer under forbandelsen – de dør den anden død.
Derefter fortælles os hvor herligt de hellige lever på den nye jord. De
bor i sine egne huse, nyder frugten af de skjønne vingårde og vandrer
som jordens herrer blandt de fredelige dyr, hvilke alle er Herrens 
hænders gjerning. Dette er just hvad gud bestemte mennesket til at 
begyndelsen, og hans plan og hensigt med mennesket kan hverken 
djævelen eller døden omstyrte. Gud velsignede mennesket og sagde: 
vord frugtbare og mangfoldige, og opfyld jorden, og gjør eder den 
underdanig; og regjer over havets fiske og over himmelens fugle og 
over hvert dyr, som kryber på jorden. 1 Mos. 1: 28.
Guds plan og befaling var, at menneskene skulde vedblive at formere
sig, indtil jorden erholdt et passende antal beboere. Men da 
menneskene syndede, og kun få iblandt dem vendte sig til Herren, 
efter at frelsens plan blev forkyndt, så har de taget omtrent seks 
tusende år at samle ud af dem et folk, som er talrigt nok til at opfylde 
jorden. Når dette antal er fuldt, da er den åndelige tempelbygning 
færdig, og alle Guds levende stene beredte. De helliges antal skal 
vedblive stort, at de opfylder jorden; derfor skal de ikke tage til ægte 
eller bortgiftes i den tilkommende verden, men er som Guds engle i 
himmelen. Luk. 20: 35, 36.
I Edens have blev mennesket sat til at dyrke og bevare den og kunde 
frit æde af alle træerne i haven undtagen kundskabens træ. 1 Mos. 2: 
15-17. Mennesket havde noget at bestille i denne herlige tilstand, dog
var det ikke til besvær, men blot til fornøjelse. Således vil der ejheller
blive lediggang på den nye jord; de hellige dyrker deres vingårde og 
bevarer eller passer den arv, som Gud har skjenkt dem. Da skal de 
nyde af Paradisets herlige frugter, som Jesus har lovet. ”De skal 
komme fra øster og vester og fra nord og sønder, og sidde til bords i 
Guds rige. ” Luk. 13: 29 ”Mange skal komme fra øster og vester, og 
sidde til bords med Abraham og Isak og Jakob i himmeriges rige. 
Math. 8: 11. ”Men jeg siger eder, at jeg skal herefter ikke mere 
drikke af denne vintræets frugt, indtil den dag, da jeg skal drikke den 
nye med eder i min faders rige.” Math. 26:29, 30. ”Da skal du 
forlyste dig i Herren og jeg vil lade dig fare frem over landets høje, 
og lade dig nyde Jakobs din faders arv; thi Herrens mund har talet.” 
Es. 58. 14.
Guds forjættelse er ja og amen. Når Herren taler, da lad os tie og 
være stille og ikke være kloge over det, som er skrevet (1 Kor. 4: 6), 
ej heller bortforklare eller forandre den mening, som Gud selv har 
givet i sit ord.
”Og jeg så en ny himmel og en ny jord, thi de første himmel og den 
første jord var forgået, og havet var ikke mere.” ”Og Gud skal aftørre 
hver tåre af deres øjne, og døden skal ikke være mere, ej heller sorg, 
ejheller skrig, ejheller pine skal være mere; thi det første er veget 
bort. Og den, som sad på tronen, sagde: se, jeg gjør alle ting nye. ” 
Åb. 21: 1, 4, 5. Havet vil vist ikke opfylde tre fjerdedele af den nye 
jord, således som det nu opfylder den gamle jord. Jorden bliver en 
frugtbar have; og livets vands rene flod skinnede som krystal 
udvælder fra Guds og Lammets trone. Åb. 22: 1 da kan den tørstige 
drikke af livets vands kilde uforskyldt (Åb. 21: 6) og æde af livets træ
og leve evindeligen. Åb. 2: 7. Og bladene tjener til folkenes lægedom
( græsk: er til folkenes tjeneste). Når skriften siger: Gud skal aftørre 
hver tåre, da er det ikke således at forstå, at tårerne vil vedblive at 
flyde, og Gud vedbliver at borttørre dem; men Gud aftørrer dem så at
der ikke liver flere tårer. Således vil også frugterne og bladene af 



livets træ bidrage til, at der ikke bliver mere sygdom eller død. Dine 
øjne skal beskue kongen i hans skjønhed, de skal se et vidt udstrakt 
land.” ”Og ingen indbygger skal sige: jeg er syg; thi folket, som bor 
derudi, har fået syndsforladelse.” Es. 33: 17, 24.
Da skal ørken blive til en frugtbar mark, og den frugtbare mark agtes 
som en skov . . . Og retfærdighedens gjerning bliver fred, og 
retfærdighedens løn bliver hvile og tryghed indtil evig tid. Og mit 
folk bor i fredens hytter i trygheds boliger, og i stille rolige stæder. ” 
Es. 32: 15-18. ”De kan bo tryggelig i ørken, og sove i skovene.” Ez. 
34: 25. Da giver træerne og marken sin frugt, og jorden sin grøde, når
forbandelsen er bortagen, og Herren oprejser dem en plantning til et 
navn, som ikke skal udryddes; denne plantning er livets træ. 27.-31. 
vers. Se også Ez. 37: 24-28. Der bliver den evige freds pagt, når 
Guds paulun er hos menneskene. Vi har forud vist, hvorledes 
hedningerne ser de helliges stad, før de omkommer, og således 
fornemmer de, at Herren helliger Israel.
”Og ulven skal gå hos lammet, og parderen ligger hos kidet; kalven 
og løven og fedekvæget skal være sammen, og en liden dreng skal 
drive dem. . . . Løven skal æde strå som oksen . . .De skal ej gjøre 
noget ondt og ej noget fordærveligt på hele mit hellige bjerg : thi 
jorden er fuld af Herrens kundskab, ligesom vandet skjuler havets 
bund.” 4. Mos. 14: 21. Derefter vises, hvorledes jøderne ikke kom 
indtil hvilens land, hvorpå Paulus grunder et argument i Heb. 4de og 
viser hen til den hvile, som er tilbage for Guds folk.
”Ørken og de tørre steder skal glæde sig og den øde mark skal fryde 
sig og blomstre som en rose.” ”Og Herrens forløste skalk omme 
tilbage, og komme til Zion med frydesang, og evig glæde skal være 
over deres hoved; fryd og glæde skal de nå, og sorg og suk skal fly.” 
Es. 25: 1, 10. Her henvises til, at Herren vil komme og frelse sit folk. 
”Da skal de blindes øjne åbnes, og de døves øren oplades. Da skal 
den halte springe som en hjord, tog den stummes tunge synge med 
fryd.” Es. 25: 5,6. At Jesus er mægtig til at gjøre dette for sit folk, 
beviste han til fulde, da han første gang var på jorden.
”Og månens lys skal være som solens lys, og solens lys skal være 
syvfold, som de syv dages lys, på den dag, da Herren forbinder sit 
folks brøst og læger dets vunders får. ” Es. 30: 26. Da bliver jorden 
lys og herlig, når Lammet selv lyser i den himmelske stad med en 
glans, der overgår både solens og månens om end de skinner med 
syvfold klarhed. Den herlighed som Herren skjenker sit folk overgår 
al forstand; måtte vi kun leve således, at vi her i prøvetiden beredes 
derfor, da skal vi siden smage det himmelske riges salighed og skinne
som solen i vor faders rige.

”Op! Op dog, I salvede! kommer tillige,
thi kongen går eder med kronen imod,

med ham skal I prange i himmelens rige,
og glæden skal være en evigheds flod.

Hvo her kun får vunden,
hans krans er alt bunden,

en krone der funkler med klarere strimer,
end solen om middags og midsommers timer.”

Den nuværende verden når til Kristi andet komme og opstandelsen. I 
de første tusende år af den tilkommende verden lever de hellige i det 
nye Jerusalem, i himmelen, men efter at ildsøen har udført sin 
gjerning, bliver den nye jord deres evige arv.
Nådens tid ender og Herrens dag begynder når den første af de sidste 
syv plager udgydes; thi da ophører tjenesten i det himmelske tempel 
(Åb. 15: 8), og Guds vrede iskjenkes ublandet i hans fortørnelses 
kalk. Åb. 14: 10. Lammet åbenbares ved enden af den syvende plage.
”Den syvende engel udgød sin skål i luften . . . Og hver ø flyede og 
bjergene blev ikke fundne.” Åb. 16: 17, 20. ”Hvert bjerg og hver ø 
flyttedes fra deres steder.” Åb. 6, 14. da råber kongerne og fyrsterne, 
de rige og de vældrige til bjergene og klipperne: ”styrt over os og 
skjul os over hans ansigt, som sidder på tronen, og for Lammets 
vrede! thi hans vredes den store dag er kommen, og hvo kan bestå?” 
Åb. 6: 15-17. Da kommer Kristus som ”kongers konge og herrers 
herre” for at ”træde Guds den Almægtiges vredes fortørelses vins 
persekar.” Åb. 19: 15, 16.
Ingen kan bevise, at Jesus efter den tid atter vil vende tilbage til sin 
ypperstepræstelige tjeneste, eller at han atter vil blive en midler eller 
talsmand for syndere. Derfor er det afgjort og klart, at nådens tid 
ender, når de sidste syv plager begynder. Jesus var profet og lærer; 

den gjerning er fuldendt; den vil han ikke udføre oftere. Han har en 
gang været et offerlam, men lever nu for aldrig at dø mere. Og når 
han kommer som kongers konge og har nedlagt sit embede som 
ypperstepræst, så vil han ikke vende tilbage til denne tjeneste igjen; 
den er fuldkommelig udført og behøver ikke at udføres igjen. Efter 
den tid vil Jesus herske som konge over Jakobs hus evindelig Luk. 1: 
33.

Indvendinger besvarede
Måske nogen vil spørge: dersom de før omhandlede ting må forstås 
således som vi har fremstillet dem, hvorledes forstår man da de 
profetier i det gamle testamente, der omtaler jødernes frelse som en 
nation og vidner, at de skal vende tilbage igjen til sit land? Vi forstår,
at alle det gamle testamentes profetier må betragtes i det nye 
testamentes lys, og at den forklaring, som evangelister og apostler har
givet os, er ret. Men de, som prøver at opbygge andre theorier på det 
gamle testamente, end apostlene har lært, farer meget vild. De 
vandrer i mørket som blinde og forlader sandheden.
At alle de vantro jøder skal vende tilbage til sit land og der blive 
Guds folk, og at de fleste af hedningerne skal omvendes til Gud i den
sidste tid, er en af de sidste dages fabler. Dersom denne lære var så 
vigtig, så vilde den have været tydelig fremsat i det nye testamente; 
men der læres intet derom, derfor er den en fabel. Paulus vidner selv:
”Jeg har intet forholdt af det, som kunde være nyttigt, at jeg jo 
forkyndte eder det, . . . . idet jeg vidnede både for jøder og græker om
omvendelse til Gud, og tro til vor herre Jesus Kristus. . . . thi jeg 
forholdt ikke, at jeg jo forkyndte eder alt Guds råd.” Ap. gj. 20: 20, 
21,27.
Gud havde ikke to råd, et for jøder og et andet for græker; men 
Paulus lærte den samme vej både for jøder og græker. Denne vej var 
ikke, at de skulde rejse til det gamle Jerusalem, men at de skulde 
omvende sig til Gud, tro på den herre Jesus, og med Abraham længes
efter det himmelske land, og den stad, som har grundvold, som Gud 
har bygget. Heb. 11: 10, 16.
Kristus har engang nedbrudt mellemvæggen imellem jøder og 
hedninger, så at de alle har den samme anledning til omvendelse og 
frelse (Es. 2: 11-19), og evangeliets lys skinner nu så klart og herligt, 
at den, som ikke vil lade sig oplyse deraf, venter forgjæves på en 
bedre anledning. Gud vil ikke tvinge nogen. Derfor, hvo som 
arbejder på atter at opbygge den nedbrudte mellemvæg, og kalder de 
vantro jøder Guds ejendoms folk, han arbejder imod Gud, og alt 
sådant arbejde vil blive til intet.
Forjættelserne tilhører ikke de vantro jøder men de tilhører alle de 
troende, hvad enten de er hedninger eller jøder; og enhver, som vil 
omvende sig til Gud, kan endnu erholde del deri, både jøder og 
græker. Men at sætte sit håb til, at Gud vil anvende andre midler til 
menneskenes omvendelse, end de, som nu anvendes, er et falsk håb. 
”Erkjend altså, at de, som holder sig til troen, disse er Abrahams 
børn.” ”Men forjættelserne er tilsagte Abraham og hans sæd, og de 
er arvinger efter forjættelsen.” Gal. 3: 7, 16, 29.
Forjættelsen om at arve verden blev given til Abrahams og hans 
afkom, formedelst troen; og denne forjættelse står fast for den ganske
æt, ikke alene for den, som har loven, men og for den, som har 
Abrahams tro, hvilken er alle vores fader. Rom. 4: 13, 16. Thi er 
jøderne arvinger, da er troen forgjæves, og forjættelsen gjort til intet. 
14de vers.
Enhver jøde, som vil omvende sig og annamme evangelium, kan 
blive en arving. Men så længe som de negter, at Kristus er kommen 
som et syndoffer, kan de ikke regnes blandt forjættelsens børn. ”Thi 
ikke alle, som stammer fra Israel, er Israel; ej heller er alle Abrahams 
børn, fordi de er Abrahams sæd . . . . Men forjættelsens børn egnes til
sæden.” Rom. 9: 6-8. Disse er Guds Israel (Gal. 6: 16), og dem 
tilhører forjættelserne. Rom 9: 4:
Vi vil nu betragte nogle af de profetier i det gamle testamente, som 
anvendes til at modsige denne lære, i det nye testamente. Vi finder 
der tre klasser af profetier. 1. Sådanne, som alene tilhørte det gamle 
jødefolk, og som blev opfyldte før Kristi første komme. 2. Sådanne, 
som tilhører Guds Israel eller de hellige. 3. Sådanne forjættelser, som
blev givne på visse betingelser, hvilke jøderne aldrig opfyldte.
Vi har ikke rum i denne bog til at anføre alle de skriftsteder, som 
omhandler denne gjenstand, men vil henvise dem og forklare dem i 
harmoni med det øvrige Guds ord. Tag nu din bibel og slå op efter 
hvert, og læs skriftens vidnesbyrd i forbindelse med følgende 
bemærkninger.



Es. 66: 15-17 beskriver Herrens andet komme og dommen samt de 
ugudeliges endeligt. I 18.-21. vers tales om evangeliets forkyndelse, 
hvorledes jødernes, som blev omvendte i apostlenes dage, forkyndte 
om Herrens herlighed i alle lande, og mange hedninger omvendte sig 
til Gud. ”Deres røst er udgangen over al jorden, og deres ord til 
jorderiges grænser.” Rom. 10: 18. I 22. og 23 vers tales om den nye 
jord; i 24. vers om de ugudeliges ødelæggelse ved enden af de 
tusende år. 
Es. 4:1 vidner om den krig og ødelæggelse, som kommer når 
plagerne udgydes, hvorved mændene omkommer, så at deres antal 
meget formindskes. Joel 3: 14, 15; Åb. 11: 18. I 2.-6. vers tales om 
Guds folks frelse og beskyttelse midt iblandt plagerne, og om 
hvorledes de skal være med Herren i det nye Jerusalem og bo på den 
nye jord. ”Du skal ikke frygte for rædslen om natten, . . . . for pest, 
som farer frem i mørket, for fot, som raser om middagen. Om tusende
falder ved din side og ti tusende ved din højre hånd, skal det dog ikke
komme nær til dig. Du skal kun skue det med dine øjne og se, 
hvorledes der betales de ugudelige.” Sal. 91: 5-8. Læs hele salmen.
I Es. 11: 10-16 tales om Jesu første komme, evangeliets herlige 
udbredelse, og Guds folks endelige frelse fra plagerne. ”Den sjette 
engel udgød sin skål i den store flod Eufrates; og dens vand 
borttørres, på det vejen skulde beredes for kongerne fra østen.” Åb. 
16: 12. Da er omvendelsens tid forbi; thi Jesus går ud af templet, når 
de syv plager udgydes. Åb. 15: 8. Men når den ypperste præst, 
helligdommens tjener, går ud af det himmelske tabernakel, da er 
nådens tid omme, og hevnens dag er kommen. Heb. 8: 1, 2. Da skal 
Guds folk frelses fra plagerne lige som Israel i Ægytpens land, og 
Guds engle skal tilsidst udføre dem fra dette Sodoma og Ægypten.
Es. 2: 3-5 fortæller ikke, hvad Herren siger, men hvad folkene vil 
sige i de sidste dage. ”Og mange folk skal gå og sige.” Det er netop 
det samme som Paulus taler om i 1 Thess. 5:3. ”Thi når de siger: fred
og tryghed! Da skal fordærvelsen hastigen stå over dem.” 
”Ødelæggelse kommer; og de skal søge fred, og den skal ikke 
findes.” Ez. 7: 25. Disse er løgnagtige spådomme, som falske 
profeter forkynder for folket. ”De forførte mit folk ved at sige: fred! 
Og der var ikke fred.” ”Nemlig Israels profeter, de, som spåede om 
Jerusalem, og de, som så syner om fred for dem; skjønt ingen fred 
var, siger den Herre, Herre.” Ez. 13: 10, 16. At dette er talt om de 
sidste dage ses tydelig af det 11. og 13. vers; thi der truer Herren dem
med sin grumme vrede og sine forfærdelige hagelstene. Men Herrens 
store hagelstene falder under den syvende sidste plage. Åb. 16: 21.
At denne forklaring er ret, ses videre af Es. 2. I det 6. vers klager 
Herren over disse skinkristne som giver sig ud for at tjene Gud. 10.-
12. vers taler om Herrens komme, og hvorledes han skal fornedre 
hver hovmodig og høj; og det øvrige af kapitlet, viser, hvorledes de 
skal bortkaste deres sølv og guld og fly til klippernes huler og kløfter.
Det samme er beskrevet hos Jak. 5: 1-3 og i Åb. 6: 15-17.
Mika 4:2-5 fortæller just det samme som Es. 2, hvorledes de, som i 
virkeligheden er hedninger, giver sig ud for at vandre på Herrens 
stier, og taler om fred og gode dage. Men i det 6. vers, og videre, 
fortæller Herren, hvorledes han vil samle sit folk, og de skal regjere 
med ham i al evighed. Og det førte herredømme skal komme til Zions
datter, det herredømme, som blev givet til Adam, men som han 
mistede ved synden.
Sak. 8. Sakarias levede på Esras tid, da Jerusalem blev gjenopbygget,
og den første del af hans spådomme henhører til den tid. Esra 5: 1. 
Sak 8: 3-5 viser, hvorledes Jerusalem igjen skal beboes, og unge og 
gamle skal være glade på dets gader.
I det 15. vers siges udtrykkelig, at det var i de dage, hvori profeten 
levede, at Herren således tænkte at gjøre vel imod Jerusalem. Det 
samme gjælder om dette kapitel indtil enden. Se Esra 4:1, 2. 
Hedningerne kom til jøderne sigende: ”Lad os bygge med eder; thi vi
vil søge eders Gud, ligesom I.” Men israelitterne vilde ikke vide 
noget af deres hjælp, hvorfor hedningerne forbitredes på dem og 
søgte at forstyrre deres værk. Således er der også nu mange som 
tilbyder at hjælpe Guds værk frem medens deres hjerter er 
uomvendte. Når de da vises tilbage, forbittres de og stræber at 
forstyrre Guds værk. Men Guds folk kan godt bygge foruden dem; thi
Herren er med sit folk. Se Esra 9:1,2, hvorledes alle hedningernes 
stammer bladede sig med jøderne, og de med dem, og Esra blues og 
skammede sig derover.
I Sak. 9: 9,10 forkyndes om Jesu indtog i Jerusalem, evangeliets 
forkyndelse og hvorledes Jesus til sidst skal regjere over hele jorden. 
11. og 12. vers viser, at Guds folk er fanger i graven; men de er døde 

i håbet, og Jesus, deres befæstning og klippe, vil oprejse dem af 
graven, formedelst sit blod, hvormed han har kjøbt dem. I 14.-17. 
vers tales om Herrens komme, den sidste basun, Guds folks befrielse 
fra plagerne og deres evige frelse. Det sidste vers, oversat fra det 
engelske, lyder således: Thi hvor stor er hans godhed, og hvor stor 
hans dejlighed! Korn skal glæde de unge mænd, og ny vin skal glæde
jomfruerne.”
Sak. 13:7 blev opfyldt på Kristi tid. Math. 26: 31. I 8. og 9. vers tales
om Guds folks prøver og frelse. 1 8. og 9. vers tales om Gud folks 
prøver og frelse. 1. Pet. 1: 7; 4:12.
Sak. 14: 2. Det er ikke utroligt, at dette vil blive opfyldt i den store 
krigs tid, som kaldes hedningernes vrede. Jøderne vil i sin blindhed 
endnu engang sætte sit håb til en jordisk og forgængelig stad, og 
mange navnkristne vil være ligeså forblindede. Vi ser her, at denne 
stad ikke kan bestå; thi husene bliver plyndrede. Og håbet om at de 
gamle jøder var det ganske Israel, som skulde frelses, går her op i røg
thi halvdelen af dem bliver bortført. Den øvrige halvdel bliver ikke 
udryddet af hedningene, men de må naturligvis lide Guds plager, til-
lige med alle de andre uomvendte mennesker. Åb. 16.
Sak. 14:3 viser, hvorledes Herren ved sit andet komme vil stride mod
hedningerne, som den dag, han plejede at føre strid. Hvorledes var 
det? Læs Josv. 1:5. "Ingen mand skal bestå for dit ansigt alle dine 
livs dage." Altså skal ingen af hedningerne bestå for Herren, når han 
kommer, men alle syndere skal udryddes af jorden. Dette stemmer 
godt overens med, hvad vi tilforn har vist af den hellige skrift.
I Sak. 14: 4,5 tales om den tid, da Jesus kommer med alle sine 
hellige, nemlig efter de tusinde år 6. og. 7. vers. Gud oplyser selv den
himmelske stad. 8. vers; livets flod udgår fra tronen i det nye 
Jerusalem. 9.-11. vers: Herren skal regjere over jorden, som fornyes 
og forskjønnes, og havet er ikke mere, just som Johannes fortæller 
om den nye jord. I 12.-15. vers taler atter om krig og forstyrrelse, 
som indtræffer på den tid, hedningerne kriger imod Jerusalem, og der
vidnes bestemt at Gud vil fortære enhver af dem, så at ingen skal 
undkomme. "Han lader enhvers kjød forsvinde, medens han endnu 
står på sine fødder." Øjnene forsvinder i deres huler og tungen i deres
mund. I det 16. vers forkyndes om Guds folk, som frelses ud af alle 
stammer og folk, hvorledes de skal tilbede deres konge. Se Es. 55: 
22,23.
Sak. 14: 17-19 beskriver de straffedomme, som kommer over de folk,
der ikke vil adlyde Herren. Der vises hen til den fjerde plage (Åb. 16:
8, 9; Joel 1: 15-20) og andre plager. I 20. og 21. vers tales om de 
helliges herlighed i Guds hus, når alle hedningerne er udrydde. Det 
hele kapitel taler ikke et ord om de gamle jøders frelse eller 
hedningernes omvendelse; thi om end nogle af jøderne undflyr en 
plage, så forhindrer dette ikke, de øvrige plager rammer enhver, som 
ikke elsker Gud.
Jer. 17: 21-27 viser, hvorledes Herren lovede det gamle Israel, at de 
skulde være hans folk evindelig dersom de vilde adlyde ham. Men de
var gjenstridige; og forhærdede sig som et folk, derfor har Gud 
forkastet dem som et folk. De var ikke alle gjenstirdige; thi der var 
nogle iblandt dem, som frygtede Gud. Dem forkastede Herren ikke; 
thi de var hans kjære børn. Således er jøderne ej heller nu forkastede 
som personer, men har fuld og fri adgang til Jesu forbarmende hjerte 
og til den himmelske og evige arv igjennem troen på ham. Hvad mer 
kan de forlange? Hvad mer vil du, at der skal gjøres for dem? Hvad 
hjælper det dem eller os at vandre her eller der på denne jord, som 
hviler undre forbandelsen? - Intet! - Men gud er vor tilflugt og 
saligheds klippe; han har beredt en plads for os i sit hus. Didhen 
længes vort hjerte; og vor faste fortrøstning er til ham, som har gjort 
himmels og jord og forløst os med sit dyrebare blot.
Profeten Ezekiel beskriver et hus, som Gud lovede israelitterne på 
visse betingelser. Ez. 40-48. Men da de aldrig har opfyldt 
betingelserne, så vil de heller aldrig erholde forjættelsen. Se Ez. 
43:11. "Og om de skammer sig for alt det, som de har gjort, da lad 
dem vide husets skikkelse."
Denne forjættelse kan ikke blive opfyldt efter Kristi første komme; 
thi den indeholder befalinger om at slagte okser og lam og ofre 
slagtoffer og brændoffer. Ez. 45: 17-25. Men Kristus har engang for 
alle afskaffet sådanne ofringer. "Thi det er umuligt, at blod af øksne 
og bukke kan borttage synder." Heb. 10. Den kan ejheller blive 
opfyldt i den tilkommende verden er der hverken giftemål eller død 
mere. Luk. 20: 35, 36.
Ez. 38. og 39. kap. Gog og Magog, som her omtales, er uden tvivl 
den samme magt, som i Dan. 11 kaldes kongen af norden, som skal 



udslå sine paluner hos det dejlige hellige bjerg og der kommer til sin 
ende. Den krig, som omtales, da den enes sværd skal være imod den 
andens, 21. vers, må henføres til hedningernes vredes tid; thi derefter,
i 22. vers omtales Guds vrede, som kommer med pestilense og blod, 
med hargelstene, ild og svovl. Åb. 18: 8; 16: 4, 8, 18, 21.
Den begravelse, som omtales i Ez. 39 kan ikke være på Herrens dag; 
thi Herrens ihjelslagne, på den store dag, skal ej sankes og ej 
begraves. Jer. 25: 33. Måske den henhører til den store krigs tid just 
før plagerne kommer. Israel, som der omtales, er visseligen Guds 
folk; thi i det 25. vers hedder det "og forbarme mig over det ganske 
Israels hus." Det er i opstandelsen, når de kommer op af sine grave, 
at de skal fornemme, at Herren er deres Gud. 28. vers. Ez. 37: 12,13. 
Derefter skal de bo med Kristus på den nye jord evindeligen. 25. -28.
vers. Åb. 3:9-11 viser, hvorledes de vantro jøder og hedninger, om de
end siger sig selv at være Guds folk, må bøje sig for dem, som 
bevarer Guds ord tålmodighed. Åb. 14:12.
Men de som bevarer dette ord om tålmodighed, dem vil Gud bevare 
fra fristelsens eller trængselens stund, som kommer ovre det ganske 
jorderige. Åb. 14:10. Således skal hedningene se, hvorledes Gud 
frelser sit folk. Hvad der bliver af det gamle Jerusalem, som de vantro
jøder og forførte kristne satte så stor pris på, fortælles i Ez. 38: 19,20.
"På denne dag skal der være en stor rystelse i Israels land. Og fiskene
i havet og hvert menneske som er på jorden skal bæve for mit ansigt, 
og bjergene skal omkastes, og tårnene falde, og hver mur skal falde 
til jorden."
Således vil det gå til, når den almægtige Herre ryster himmelen og 
jorden, når jordens grundvolde bæver. Vel må vi udråbe: "Hvor 
udholder hans tilkommelse og hvo kan bestå, når han lader sig se?" 
Mal. 3:2. "Hvo, som vandrer i retfærdighed, og som taler 
oprigtighed. . . . Han skal bo på de høje steder, klippernes befæstning
skal være hans tilflugt; brød bliver givet ham, vand er ham sikret." 
Es. 33: 14-14. O, kjære læser, at vi kunde være så usigelig lykkelige 
at få del i Herrens frelse på den store dag.

Det nye Jerusalems størrelse og herlighed.
Englen siger til Johannes: Kom, jeg vil vise dig bruden, Lammets 
hustru. Og han førte mig i ånden hen på et stort og højt bjerg og viste
mig den store sted, det hellige Jerusalem, som nedsteg af himmelen 
fra Gud." Åb:9:10.
Det nye Jerusalem kaldes bruden; Guds folk, som bydes til bryllup, 
kaldes bryllupsfolkene. Math. 22: 10-12. Til den, som annammer 
indbydelsen og kommer, hedder det: "Slige er de, som kaldede til 
Lammets bryllups nadvere." Åb. 19: 9. Ligeledes hos Matth. 25: 1-10
kaldes Guds folk (ikke bruden men) jomfruer, som går med til 
bryllup.
Det himmelske Jerusalem er Jesu brud; thi det er "beredt som en 
brud, der er smykket for sin brudgom" (Åb. 21:2), og det er kaldt 
Lammets hustru. Denne benævnelse er meget passende, eftersom 
Jerusalem er "alle vores moder" (Gal. 4: 26) , og Guds folk kaldes 
Zions datter eller Jerusalems datter. Matth. 21: 5; Mik. 4: 8; Zef. 3: 
14; Sak. 9:9. Men Kristus er sine børns fader. Heb. 2: 13.
Det er med god grund, at skriften kalder Jerusalem "den store stad;" 
thi den overgår i størrelse alt, hvad menneskene har set eller kan 
tænke. "Og den, som talede med mig, havde et guld-rør, at han 
skulde måle staden og dens porte og dens mur. Og staden ligger i 
firkant; dens længde er så stor som bredden. Og han målte staden 
med røret: tolv tusinde stadier; og dens højde svarer lige til dens 
længde og bredde. Og han målte dens mur, hundrede fire og tyve 
alen efter menneskes mål, som englen brugte." Åb. 21: 15-18.
Denne kjæmpe-stad er ligeså lang, som den er bred; den ligger i en 
firkant. Denne hele omkreds (de gamle plejede at måle en stad efter 
dens omkreds) er tolv tusende stadier. En stadios er 184 ¾ meter. 
Stadens omkreds er altså 2217 kilometer (eller 1360 engelske mil), 
og dens længde og bredde er 534 kilometer (340 engelske mil). Men 
dens hele fladeindhold er 306,916 kvadrat kilometer. Den himmelske
stad indtager altså større rum end Norge og er omtrent 10 gange så 
stor som Danmark. Stadens højde står i et passende forhold til dens 
uhyre udstrækning, så at den hele mægtige bygning er fuldkommen 
symmetrisk og danner den skjønneste harmoni. Murens højde er, 
efter det originale mål, omtrent to hundrede og seksten fod. Hvor små
og usle menneskers herligste og største stæder er i sammenligning 
med den stad, som Gud har bygget; og hvor forfærdeligt er det at 

sætte sit håb til menneskelige og jordiske planer, medens vi har en 
sådan ”bygning af Gud, et hus, som ikke er gjort med hænder, evigt i 
himlene.” 2. Kor. 5:1.
Om denne stad er der videre skrevet, at de havde Guds herlighed, og 
dens glans var som den dyrebare sten, som krystalklar jaspis. Den 
havde også en stor og høj mur med tolv porte, og over portene tolv 
engle og påskrevne navne, hvilke er Israels børns tolv stammers: mod
østen tre porte, mod norden tre porte, mod sønden tre porte, mod 
vesten tre porte. Og stadens mur havde tolv grundvolde, og på den 
Lammets tolv apostles navne. . . . Og dens mur var fra grunden 
opbygget af jaspis, og staden var rent guld lig det rene glar. Og 
stadens mur grundvolde var prydede med allehånde dyrebare stene : 
den første grundvold var jaspis, den anden safir, den tredje kalcedon, 
den fjerde smaragd, den femte sardonyx, den sjette sarder, den 
syvende krysolith, den ottende beryl, den niende topas, den tiende 
krysopras, den ellevte hyacint, den tolvte amethyst. Åb. 21 : 11-14, 
18-20.
Jaspis er en spraglet ædelsten af en smuk grøn farve med røde, gule 
og brune figurer. Den danner den første grundvold i muren. Og 
stadens glans er som krystalklar jaspis, som den dyrebareste sten. 
Den anden grundvold er safir. Denne er en af de kostbareste 
ædelstene; den har en smuk himmelblå farve og er omtrent ligeså 
gjennemsigtig og glinsende som en diamant. Kalcedon er en 
melkeblå eller grå halv gjennemsigtig ædelsten. Smaragd, den fjerde 
grundvold, er en ædelsten grøn farve, til dels hvid og gul. Den 
såkaldte ædle smaragd er mørkegrøn og henregnes til de 
værdifuldeste ædelstene. Sardonyx er en brun ædelsten. Sarder eller 
karneol er rød som blod, til dels kjødfarvet og gul. Krysolit. Dette 
navn betegner en gylden sten. Den er guldgul og til dels grøn. Beryl, 
den ottende grundvold, er af søgrøn farve, tildels blågrøn og gul, klar
som vand. Topas er en vingul ædelsten. Krysopras er en dyrebar sten 
af en smuk æblegrøn farve. En sten 1 tomme lang og ½ tomme bred 
kan koste indtil 500 kroner. Hyacinth er en brunrød ædelsten. 
Amethyst, den tolvte grundvold, er en dyrebar sten af violblå farve.
Disse grundvolde danner en samling af alle regnbuens farver, men i 
større mangfoldighed og med langt herligere glans. Den grønne farve 
er mest fremherskende i naturen, således har også fire af 
grundvoldene afvekslende grønne farver. Her er lysegrønne, 
mørkegrønne, gulgrønne, hvide, gule, himmelblå, mørkeblå, røde og 
violette farver blandede imellem hverandre med mangfoldig dannede 
flammer, skygger, striber og pletter, der alle lyser fra glinsende ædle 
stene. Og staden selv er af rent guld, lig det rene glar. Og ”Guds 
herlighed oplyser den, og Lammet er dens lys.”
Tænk, når Herrens herlighed, der overgår tusende soles glans, 
gjenkinner fra det blanke guld i hver en gade, fra hvert et hus, fra alle
de funklende grundvolde og den herlige mur, fra alle de glimrende, 
dyrebare og krystalklare stene, fra den hele mægtige himmelske stad 
af over 8,000 kvadartmiles indhold! – Tanken svimler; men håbet 
lyser klart; og længslen venter og stunder. Hjertet længes at se den 
herlighed, som endnu intet dødeligt øje har set, de værelser, som 
Jesus bereder for dem, som elsker ham. Det er et bedre land end 
jordens tørre egne. Det er fredens havn, et roligt hjem med evig hvile 
for den trætte pilegrim. Stræb da fremad, kun fremad; himmelen er 
vort mål. Alle jordens skatte og glæder er intet at regne mod denne 
skat; al vor trængsel og møje er stakket og let; den vejer intet imod 
den evig og over al måde vigtige herlighed.
”Og de tolv porte var perler, enhver af portene én perle.” Åb. 21: 21. 
Her søger menneskene med livsfare på havets bund en liden perle, 
som er meget værdifuld; men der er hver af de høje, mægtige porte 
en perle, og Israels børns tolv stammers navne lyser med herlig glans 
over enhver af portene til et vidnesbyrd om, at Gud har altid 
anerkjendt og vil anerkjende tolv stammer blandt sit folk, Guds sande
Israel. Apostlenes navner stråler midt iblandt de herlige ædelstene på 
murens grundvolde. Livets vands klare flod rinder ren som krystal fra
Lammets trone; og livets træ gror midt i Guds paradis. Paradisets 



træer byder herlig forfriskning, thi deres grene bugner af de sødeste 
frugt. De skjønne haver er fyldte med yndige blomster, som fylder 
luften med vellugt, medens prægtige fugle kappes om at fylde den 
med liflig sang. Guds folk, med kroner, der skinner som solen, og 
klæder hvide som sne, med gyldne harper og melodisk røst, blander 
sine sange med de himmelske engles. I sødeste harmoni, som stærke 
vandes lys og mægtige tordeners røst, priser de Gud og Lammet. 
Jesus er konge midt iblandt sit folk; han er deres lys og højeste lyst; 
han er Alfa og Omega, begyndelsen og enden; og han vil snart samle 
sine tro tjenere om det store nadverbord og binde op om sig og sætte 
dem til bords og gå frem og tjene dem.” Luk. 12: 37.

Det nye Jerusalem kommer ned fra himlen og bliver jordens 
hovedstad.
"Jeg, Johannes, så den hellige stad, det ny Jerusalem, at stige ned af 
himmelen fra Gud, beredet som bruden, smykket for sin brudgom. 
Og jeg hørte en høj røst fra himmelen, som sagde: se, Guds paulun er
hos menneskene, og han skal bo hos dem, og de skal være hans folk 
og Gud selv skal være med dem og være deres Gud." Åb. 21: 2, 3. 
"Og han førte mig i ånden hen på et stort og højt bjerg og viste mig 
den store stad, det hellige Jerusalem, som nedsteg af himmelen fra 
Gud." 10. vers.
"Den som sejrer, ham vil jeg gjøre til en piller i min Guds tempel, og 
han skal ikke ydermere gå ud derfra; og jeg vil skrive min Guds navn 
på ham og min Guds stads, det nye Jerusalems navn, hvilken kommer
ned af himmelen fra min Gud." Åb. 3: 12.
"Og de drog frem over jordens flade og omringede de helliges lejr og 
den elskede stad." Åb. 20:9 Her ser vi, at den hellige stad på jorden 
ved enden af de tusende år.
"Derfor blues Gud ikke ved dem at kaldes deres gud; thi han har 
beredt dem en stad." Heb.11: 16. Til dem, som vil holde Herrens 
sabbater og udvælge det som ham behager og holde fast ved hans 
pagt, lyder den skjønne forjættelse: "Dem vil jeg give en plads i mit 
hus og inden mine mure og et bedre navn end sønner og end døtre; 
jeg vil give dem et evigt navn, som ikke skal forgå." Es. 56: 5.
"Derfor vil vi ikke frygte, om end jorden forandres, og bjergene 
synker ned i havets dyb. . . En strøm [livets flod] med sine bække 
glæder Guds stad. . . . . Gud er midt i den, den skal ikke rokkes; Gud 
skal hjælpe den, når morgenen frembyder." Sal. 46: 3-6. Til denne 
stad samler Herren sit folk på opstandelsens morgen: David så den i 
ånden og forventede den ligeså vel som Abraham, Paulus og 
Johannes.
"Herren er stor og såre priselig i vor Guds stad på hans hellige bjerg. 
Zions bjerg hæver sig smukt, er det ganske lands glæde, yderst mod 
nord, den store konges stad. Gud i dens palader er kjendt som en fast 
borg. . . . Ligesom vi havde hørt, åledes så vi det i den herre Zebaoths
stad, i vor Guds stad; gud befæster den indtil evig tid. Sela. . . . Går 
omkring Zion, rundt omkring den; tæl dens tørne. Læg mærke til 
dens mur, betragt nøje dens paladser, at I kan for tælle det for den 
slegt, som kommer. Thi her er Gud, vor Gud evindeligen og altid; 
han skal ledsage os til evige tider." Sal. 48: 2-25. David så hen over 
døden til opstandelsen som den tid, da han med alle Guds folk skulde
fryde sig ved Zions tårne og glæde sig i Guds stads paladser. Således 
siger han også, at når Jesus kommer anden gang for at dømme og 
samle sine hellige, da kommer han fra den himmelske stad. " Fra 
Zion, skjønhedens krone, åbenbarede Gud sig herligen. Vor Gud skal
komme og ikke tie; en ild for hans ansigt skal fortære, og omkring 
ham stormer det såre." Sal 50: 2-6.
Esaias vidner om den samme stad, at den bliver jordens ære og 
hovedstad. "Og dine porte skal man altid holde åbne, hverken dag 
eller nat skal de lukkes . . . Og de skal kalde dig Herrens stad, Zion, 
den Helliges i Israel. . . . . Jorden skal ikke ydermere være dig til lys 
om dagen, og månen skal ikke lyse for dig til glans; men Herren skal 
være dig et evigt lys, og din Gud din herlighed. . . . Og dit folk, de 
skal alle være retfærdige, de skal eje landet evindeligen. . . Den lille 

skal blive til tusende og den ringe til et stærkt folk; jeg Herren, jeg vil
lade det hastligen ske i sin tid." Es. 60: 11-22.

Se gulvet, hvor dejligt det glimrer i englenes stue
 af guldet, der skinner som ildens den klareste lue;

 de spillende rene
 og herlige stene

dens mure og perler dens porte alene betjene."

Her samles de hellige fra den tid til tid.
"Besku Zion, hvor forsamlings stad; dine øjne skal se Jerusalem som 
en sikker bolig." Es. 33: 20. Zion er Guds folks forsamlingsstad, når 
de bor tryggelig i megen fred og glæde på den nye jord.
"Og folkeslagene af de frelste skal vandre i dens lys, og jordens 
konger føre deres glans og herlighed til den. Og dens porte skal ikke 
lukkes om dagen, og nat skal der ikke være. Og de skal føre folkenes 
glans og herlighed til den." Åb. 21: 24-26. Guds folk er et kongeligt 
præstedom, et helligt folk. 1 Pet. 2: 9. De er samlede ud af alle 
hedninger og stammer og folk og tungemål. Åb. 7:9. De er konger og
præster for Gud. Åb. 5: 10. Derfor på jordens kreds, eftersom Jesus 
giver til enhver sin plads og arv. De vandrer i Jerusalems lys og 
samles der i al deres pragt og herlighed.
"Salige er de, som gjør hans befalinger, på det de må få adgang til 
livets træ og indgå igjennem portene i staden." Åb. 22:14. Livets træ 
giver sin frugt hver måned og bærer tolv slags frugt. 2. vers. Da 
samles de hellige for at nyde dens frugt og går ind igjennem portene i
staden. "Og Herrens forløste skal vende tilbage og komme til Zion 
med frydesang, og evig glæde skal være over deres hoved; de skal 
bekomme fryd og glæde; sorg og suk skal fly. Es. 51 : 11.
"Thi ligesom de nye himle og den nye jord, som jeg skaber, bestandig
bliver for mit ansigt, siger Herren, så skal eders sæd og eders navn 
blive bestandigt. Og det skal ske fra ny måned til ny måned og fra 
sabbat til sabbat, at alt kjød skal komme for at tilbede for mit ansigt, 
siger Herren." Es. 66: 22, 23.
Her har vi en liden forsmag på hvilen, når vi holder sabbat, men der 
skal vi se ansigt til ansigt, når den stor hvidklædte skare forsamles 
hver sabbat for Herrens ansigt med skinnende kroner og frydefuld 
sang. Og rejsen til Jerusalem bliver både behagelig og let. "De skal 
opfare med vinger som ørnene; de skal løbe og ikke vansmægte, og 
gå frem og ikke blive trætte." Es. 40: 31. De skal fare frem over 
landets høje. Es. 40: 31. De skal fare frem over landets høje. Es. 58: 
14. "De bliver englene lig." Luk. 20: 36. Hurtig som lynet farer 
englene ned af himmelen; deres skikkelse er som lynet, deres 
klædebon hvidt som sne. Matth. 28: 2,3. Således kan og Guds børn 
når de erholder udødelighed, med leg samles til jordens herlige 
hovedstad, når der bliver een hjord og een hyrde.
O, salige paradis, tabt formedelst Adam, men gjenvundet af Jesus! 
Måtte vi være blandt dem, som bevarer Guds ord og bliver tro indtil 
enden. Da skal den herlige morgenrøde livsalig oprinde for vore 
længselsfulde hjerter.

"Ak uden lige,
forønskte Zions slot!

ak himmerige!
når får mit øje godt?

Når, o udkårne
Guds patriarkers hjem,

din mur og tårne 
når de pippe frem?
Når får jeg foden

på stadens egen grund?
når vand af floden

og Lammets sang i mund?
når er jeg moden

til føde afskedsstund?"
J. G. M.


	Af John G Matteson
	Hvorledes kan vi blive delagtige i dette håb?
	Indvendinger besvarede


