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ADVENTISTSAMFUNDET

I

DANMARK

Krere trossoskende!
Den tid, vi leyer i, er meget alvorlig, og de kommende dage vil blive preget af
store begivenheder. Det er muligt, at vi ikke tenker sä meget over det til
daglig, og vi er mdske ogsä revet med i begeistringen over de materielle og
tekniske fremskridt, som har givet nutidsmennesket sä stote illusioner om
fremtiden.

vi

bor imidtertid ikke lade os bedrage af de perspektiver, som oprulles for

for vi lever stadig i en verden, som er pr@get af synd, sorg og dod'
Vort eneste häb er Kristi genkomst og hans evige plan med os. Ved tanken
om denne store begivenhed stilles vi aIIe sammen over for sporgsmälet:,,8r

vore ojne,

jeg beredt til at mode Kristus? Hvordan stär det til med mig personltgt? "
I erkendelse af tidens dybe alvor bor vi stille as selv det samme sporgsmäl
han
som den rige unge mand: ,,Hvad mangler ieg endnu?" Han mente' at
men
bud,
Guds
med
overensstemmelse
i
havde levet et rent og hedertigt liv
at alt
da han stod ansigt til ansigt med Kristus, gik det for alvor op for ham'
vere.
ikke var, som det burde
Mon ikke det sporgsmäI, som den unge mand stillede, finder genklang i dit
prover at se ind i
og,mit hierte, när vi vender btikket mod Kristus og samtidig

Foler vi, at vi mangler noget?
udgydelse' som
Ligesom den forste menighed mätte have det i den Ändens
i "tidligregdel
bdde
have
vi kalder ,,tidligregnen", mä den sidste menighed
nen " og,,sildigregnen".

os selv?

DetmestaktuellesporgsmäI,rcmdenkrtstnekanstillesigselv,er:
" Vi lenges efter en
,,Hvorledes kan ieg fä äeI i denne ändelige velsignelse?
ändelig vekkelse.

Den
Denne traktat er en hilsen til alle syvende dags adventister i Danmarker
som
bibelstudier'
en
serie
af
grundlag
pä
er udarbeidet af B. F. Wagner
Som
USA'
i
menigheder
vore
af
rekke
btevet holdt over dette eÄne t en
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folgeafdenstoreinteresse,somdevakte,blevmaterialetrnangfoldiggiort'
'
Dette
Traktaten indeholder hovedsagelig uddrag fra E. G. Whites skrifter'
er at
den
gor indholdet ekstra vegtiSt og betydningsfuldt' Hensigten med
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skabe storre forstäelse for vort behov for sipltgregnen og at tilskYnde den
enkelte ttl at berede sig for denne dndelige velstgnelse.
Det er vort häb, at du under bon til Gud vil studere disse dYbe tanker og
mere end nogen sinde leve Gud n&rmere. Vi onsker at forene os med diy i
bon til Herren offi, at han mä sende en vekketse iblandt os og give os alle del
i de dndeltge velstgnelser fra Gud, mens der endnu er tid.
feres i Kristus forbundne,

A.

Brandt,

Helge Andersen

J. Madsen

KRISTI BUDSKAB TIL DEN SIDSTE MENIGHED
Laodikeas store behov

Den store strid mellem Kristus og Satan n&rmer sig sit hojdepunkt. Satan
monstrer sine styrker for den sidste akt i den menneskelige histories store
drama.

I Ab. 12, l2 laser vi: ,,Ve jorden og havet! thi Djevelen er kommen ned
til jer; hans harme et stot, fordi han ved, hans tid er kort."
I Pet. 5, 8: ,,Var edru og väg; jeres modstander, Djrevelen, gär omkring
som en brolende love og s@ger, hvem han kan opsluge."

Herrens tjenerinde har givet medlemmerne

af den sidste

menighed en

lignende advarsel:
KILDEHENVISNINGER
BC

BM
CH
CM
COR

DSM
p,ss
GW

KH
LOH
ME

NT

Bible Commentary 1- 10
Budskaber ttl Menigheden (1943)
Counsels on Health

Colporteur Ministry
Chrtst our Righteousness
Den store Mester
Den store Sffid (1963)
Gospel Workers
At ieg m.ä kende ham
Lys over hverdagen 1-2
Me sterens E fterfolgere

SLF

Fra Naturens Talerstol (1944)
Our high Calling
Profeter og Konger
Patriarker og Profeter
Review and Herald
Sufferings of Christ
Santified Life
I den store Leges Fodspor

SM

Selected' Messoges

T

Testimontes for the Church 1-9
Testimontes to Ministers
Uddannelse
Veien til Kristus (lommeudgoven 1958)
Vejledning for Menigheden I-2

OHC
PK
PP

RH
^sc

SL

TM
UD

VK
VM

1-2

8 T 298: ,,Vanskelige tider ligger foran os. Enhver, som kender sandheden, bor vägne op og stille sig under Guds ledelse med legeme, sjal og änd.
Fjenden er pä sporet af os. Vi mä vare lysvägne og pä vagt. Vi mä iklade os
Guds fulde rustning. Vi mä folge de räd, som bliver givet gennem Profetiens
And. vi mä elske og adlyde sandheden for vor tid. Dette vil redde os fra

kraftige vildfarelser. Gud har talt til os gennem sit ord. Han har talt til os
g"ntr"rn vidnesbyrdene til menigheden og gennem de boger, som har hjulpet
äs til at blive klar over, hvad der er vor pligt, og hvilken stilling vi bor
indtage. Vi bor give agt pä de advarsler, som ei givet, linje for linje, bud efter
bud. Hvilken undskyldning kan vi komme med, dersom vi ikke retter os efter
dem?

"
En alvorlig krise venter os

I denne morke time af Jordens historie har vi i sandhed brug for hver eneste
lyssträle, som skinner fra Guds trone. Vi ved, at en stor krise venter verden.
Vi laser i 5. bind af. Testimonie.r, side 7ll, at,,en stor krise venter Guds
folk."
DSM 435: ,,Krisen sniger sig gradvis ind pä os.... Satanved, athanstid
er kort. Han satter alle sine krrefter ind pä, at mennesker skal lade sig
bedrage, forfore, beskreftige og tryllebinde, indtil provetiden er til ende og
nädens dor for evigt lukkes."

8 T 315: ,,Et voldsomt uvejr n&rmer sig. Ervi beredt

til at mode det?"

T 17: ,,Frygtelige provelser og fristelser venter Guds folk."
8 T 37: ,,Enhver pradiken bor holdes sädan, at folk bliver klar over de
frygteliee straffedomme, som snart vil komme over verden. . . . \[ätte Gud
hjrelpe sit folk til at vägne op og arbejde som mand og kvinder, der stär pä
9

For over et halvt ärhundrede siden (1909) skrev Herrens tjenerinde:

9 T 29: ,,Hvis enhver Kristi stridsmand havde gjort sin pligt, ' ' ' ville
verden allerede have hort advarselsbudstatei. Meä arbejdet er mange är
bagefter."

6 T 450: ,,Dersom Guds folk

havde gennemfort hans

forsrt og bragt
til Jorden, og

nädens budskab ud til verden, ville Jesus allerede vere kommet
de hellige ville vare budt velkommen i Guds stad."

Hvis nogle fristes til at sige: ,,Ja, men der er jo endnu ikke blevet udsendt
en national sondagslov," gor de klogt i at betragte folgende citat:
DSS 40: ,,Lad blot den samme tro og kraft, som karakteriserede kirken i
dens forste tia, UUue vakt til live igen, sä vil forfolgelsen blusse op pä ny, og
bälene vil atter blive tendt."
Da Jesu komme er blevet udsat i sä mange är, burde vi sä ikke tage tid til
under alvorli g bon at unders @ge den virkelige ärsag til denne lange udsrettel-'
se, sä vi kan berede os for at fremskynde hans komme?
med
9 T 46: ,,Dersom menneskelige redskaber blot ville samarbejde
sandhefor
vundet
blive
guddommeligä redskaber, ville mange' mange sjrele
äen. Men de, som bekender sig til at vere Guds folk, har sovet over det
arbejde, som er givet dem."
KH 20. nov.: ,,Helligänden venter pä redskaber, han kan bruge til sit
arbejde. . . . Gudi And vil blive udgydt over menigheden, lige sä snart
karrene er beredte til at tage imod den."
BM 143:,,Jeg sä, at levningen af Guds folk ikke var beredt for det, som
kommer ovei Jorden. En slovhed, der lignede en dvale, syntes at hvile over
sindet hos de fleste, som bekender sig til at tro, at vi har det sidste budskab.

...Etstortvarkmäudforesfordetiloversblevne....Engelensagde:

eder. . . . I lader alt for let tankerne afledes
'Legioner af onde engle omgiver
-Engelen
sagde: 'f)e, som holder sabbaten, skal
fraieredelsesvarket.l . . .
.'
"
.
.
afdo fra selvet.
Men vi er uden undskyldning, for ,,profetierne beskriver klart de begivenheder, som er knyttet til nädetiriens ophot og beredelsen til trangselstiden'"
(DSS s26)

I T 466:,,N&sten alle, som bekender sig til at tro pä den narverende
sandhed, er uiorberedte, när det galcler forstäelsen af beredelsesvarket for
denne

tid."

Kristus, det sande vidne (Ab. \, 5), harsendt et budskab til menigheden i
Laodikea. Hvis vi giver agt pä dette budskab, kan vi blive beredt til at
modtage den sildige regn'

Laodikeabudskabet

Ab. 3, 14-21:,,Og skriv til menighedens engel i Laodikea:'Sä siger han, som
er AÄen, det trovaerdige og sanddru vidne, Guds skabervarks ophav: Jeg
kender dine gerninger: du er hverken kold eller varm. Gid du var kold eller
6

varm! Derfor, fordi du er lunken og hverken varm eller kold, har jeg i sinde
at udspy dig af min mund. Fordi du siger: 'Jeg er rig, jeg har vundet rigdom
og trrenger ikke til noget,' og ikke ved, at netop du er elendig og ynkvaerdig
og fattig og blind og nogen, derfor räder jeg dig til hos mig at kobe guld,
lutret i ild, sä du kan blive rig, og hvide klreder at ifsre dig, sä din nogenheds
skam ikke skal blive äbenbar, og ojensalve til at salve dine ojne med, sä du
kan se. Alle dem, jeg har keer, dem revser og tugter jeg; ver derfor nidkar og
omvend dig! Se, jeg stär for doren og banker; om nogen horer min rost og
äbner doren, da vil jeg gä ind til ham og holde nadver med ham, og han med
mig. Den, der sejrer, ham vil jeg lade sidde sammen med mig pä min trone,
ligesom ogsä jeg har sejret og taget scde hos min Fader pä hans trone."
Laodikeabudskabet er en ,,overraskende anklage" (3 T 252), og alligevel
er det et budskab, som er fuldt af karlighed. Det er en krerlighedserklaring
fra ham, som er karlighedens ophav. Dersom vi giver agt pä dette räd fra det
sanddru vidne og äbner hjertedoren, sä at Kristus ved sin reprasentant,
Helligänden, kan komme ind, vil vi fä guddommelig kraft til at sejre over
enhver skodesynd og glede os over den forret, det bliver at sidde sammen
med Kristus pä hans trone.

DSM 260-26 I : ,,Det er ved Anden, at Kristus bor i os, og'Guds And, som
ved troen modtages i hjertet, er begyndelsen til det evige liv."
Lad os under bon til Gud studere folgende citat fra inspirationens pen
angäende dette livsvigtige emne, som afgor vor evige skebne.

RH 28 aug. 1894:,,Det sanddru vidnes räd fremstiller ikke dem, som er
lunkne, som om de var i en häblos tilstand. Der er endnu en mulighed for at
andre deres tilstand, og Laodikeabudskabet er fuldt af opmuntring."
6 T 77:,,Advarslen til den sidste menighed skal ogsä forkyndes for alle,
som kalder sig kristne. Laodikeabudskabet mä som et skarpt, tveagget svard
Gar vi vort allerbedste for at advare
forkyndes for alle kirkesamfund.
kirkesamfundene?

"

3 T 259:,,Hvordan vil disse stille sig til det sanddru vidnes budskab til
laodikeerne? Der mä ikke forekomme noget bedrag her. Guds tjenere mä
bringe dette budskab ud til en lunken menighed. Det mä vakke hans folk op
fra deres tryghed og det bedrag, de er fort ind i med hensyn til deres virkelige
stilling over for Gud. Hvis dette budskab bliver modtaget, vil det vckke til
handling og fore til selvydmygelse og syndsbekendelse'"
SLF 463: ,,Menneskenes store fare ligger i, at de kan bedrage sig selv."

I VM 392:,,Det eneste häb for dem i Laodikea er et klart syn pä deres
stilling over for Gud, kundskab om arten af deres sygdom. De er hverken
kolde eller varme; de indtager et neutralt standpunkt, og samtidig smigrer de
sig med, at de ikke trenger til noget."
I VM 79: ,,Hvad skal jeg sige for at vaekke levningen af Guds folk? Jeg sä,
scener forestär os; Satan og hans engle er ved at leegge an pä
frygtelige
at
Guds folk med al deres kraft. Han ved, at hvis de sover lidt langere, har han
sikret sig dem, for deres odeleggelse er vis."

,,llvis det er Satan muligt, vil han forhindre dem i at berede sig til
at stä fast pä hin dag. Han vil ordne det säledes, at vejen sp&rres for dem,
besnare dem med ioiaiste skatte og lagge en stär og tutrg byrde pä clem, sä
at deres hjerter optages af dette livs r-lkymringer, og provelsens dag kommer
over dem som en tyv."
9 T 43:,,Satans krafter er ivirksomhed for at lede menneskenes tanker
bort fra det evige. Fjenden har lagt forholdene säledes til rette, at de passer
ind i hans planer. Verdslige sysler, sport, tidens mode - det er dette, mrend
og kvinder er optaget af."
8 T 316: ,,Vi mä vende os bort fra tusind ting, som kalder pä vor
opmerksomhed. Der er ting, som stjaler vor tid og vaekker sporgsmäI, som
ingen betydning har. Den store opmarksomhed og energi, som ofte bliver
ofret pä forholdsvis ubetydelige ting, bor vies de hojeste interesser.
. . . vi bor anse det for vor pligt at give vore sjale den fode, som kan
n&re og stimulere vort ändelige liv."
I VM 101:,,Mennesket har en naturlig tilbojeliehed til at folge satans
indskydelser og'Lutt ikke med held modstä en sä frygtelig fjende, medmindre
Kristus, den Äregtige sejrherre, bor i det, leder dets 9"s-k9-t og giver det
styrke. . . . Satan förbereder sine bedrag säledes, at Guds folk-i hans sidste
feittog imod dem ikke kan forstä, at det er ham. (2 Kor. 11, L4.)

DSS 554:

DSS 449: ,,Denne äwägne fjende er ustandselig pä jagt efter dem'"

1-VM 88: ,,Onde engle er i halene pä os hvert ojeblik."

8

siger til alle: Vrer pä vagt! For
T 294:,,Jeg
-en[v"i

Satan gär omkring som en

forsamling af kristne arbejdere og i enhver menighed for
lysets engel f
at vinde medlemmer."

coRtl49:,,Der er ikke noget, satan frygter mere, end at Guds folk skal
And."
rydde vejen veä at fjerne enhver lindring sä at Herren kan udgyde sin
5 T 397:,,Vi mä fore en stadig kamp mod selviskhed og fordarvelse i det
menneskelige'trjerte. . . . Dg,,:oP glemmgr-$pd,.s.elv 9m det kun er en time
eller et ojeblik, er pä en farlig sti."'
5 T 394:r$ä sn41t en kristen ikke e1 pä vagt, gor denne magtige
modstander et' pludseligt og voldsomt angteb."

En tredjedel af Himmelens engle blev forfort. Eva og Kain, hendes
forstefodte, blev forfort. Alle pä otte ner blev forfort pä syndflodens tid.

Mange af dä religiose ledere pä rristi tid blev forfort, selv om de var vidne til,
at Guds Son udforte nogle af sine storste mirakler'
I de sidste dage, när Satans magt foroges i hoj grad (spiritual Gifts, bind
2, s. 277), vil han forfore selv de udvalgte, om det er muligt (Matt. 24,
24). ,,Fordi Satans fristelser foroges i kraft, er den tid, vi lever i, fuld af
fare for Guds born"' (Counsels to Teachers, side 322.)
8

102, 103: ,,Hvor hoj vor stilling end mätte vare, bor vi til enhver tid
Vi mä daglig vare under Guds Ands kontrol, ellers vil Satan fä
herredomme over os. . . . De, som ikke er fuldstendig helliget til Gud, stär i
fare for at udfore Satans gerninger, selv om de smigrer sig med, at de er i
5

Satans forf6relser

T

väge og bede.

Kristi tjeneste."
TM79:.,,Satan tager kontrollen over hvert eneste sind, som ikke helt og
fuldt er under Guds Ands kontrol."
DSM 435:,,Kun fä tror af deres ganske hjerte, at vi har et helvede at
undgä og en himmel at vinde."
I Tess. 5, l7:,,Bed uden ophor."
SC 8: ,,Troens stadige, oprigtige bon vil give os lys og styrke, sä vi kan
modstä Satans heftigste angreb."
9

T 44:,,Vi burde blive besjalet af et dybt alvor nu."
Guds

folk mä vekkes op

Lad os overveje disse guddommelige kommentarer til Laodikeabudskabet.
2 VM 6l: ,,Vil I gqve agt pä rädet fra det sanddru vidne om at soge efter
det guld, som er provet i ilden, de hvide klnder og ojensalven? Guldet er tro
og krerlighed, de hvide klader er Kristi retfardighed, ojensalven er den
ändelige indsigt, hvorved I sattes i stand til at opdage Satans underfundige
anslag og unAgä dem, opdage synden og fly den, iorstä sandheden og adlyde
den.tt

Men mange er ikke klar over, at de skal have den himmelske salvelse.
,,Navnet 'därlige jomfruer' fremstiller karakteren hos dem, som ikke har givet
Guds And lov til at forvandle deres hjerter og arbejde med dem. Kristi
komme forandrer ikke de därlige jomfruer til kloge jomfruer. . . .
Menighedens tilstand, som er karakteriseret ved de därlige jomfruer,
omtales ogsä som Laodikeatilstanden" (RH 19. aug. 1890).

VM I 391,392:.,,Laodikeabudskabet grelder Guds folk, der bekender sig
til at tro den narvarende sandhed. Storstedelen er lunkne bekendere, som

har et navn, men ingen nidkerhed. . . . De er uvillige til at afdo fta selvet."
I T 186: ,,Det blev vist mig, at vidnesbyrdet til laodikeerne galder Guds
folk i vor tid. . . . Det er beregnet pä at veekke Guds folk, at vise dem deres
frafald og at lede dem til omvendelse, sä at de kan blive beeeret med Krisrt
nervrerelse og blive skikket for den tredje engels hoje räb."

De foregäende citater gor det klart for os, at dersom vi giver agt pä
Leodikeabudskabet, vil Guds folk btive beredt til at forkynde den tredje
engels budskab med stor kraft, mens sildigregnen bliver udgydt. Men de
laodikeere, som ikke indser deres ändelige fattigdom og ikke er villige til at
folge det räd, som Kristus, det sanddru vidne, giver, vil blive rystet.
BM 327:,,Jeg spurgte om betydningen af den rystelse, jeg havde set, og
det blev vist mig, at den ville blive fremkaldt af det tydelige vidnesbyrd, som

var en folge af det sanddru vidnes räd til menieheden i Laodikea. Dette vil
have sin virkning pä modtagerens hjerte, og äet vil lede ham til at lofte
retfardighedens principper tro5t og fremhoide äen tydelige sandhed. Nogle vil
ikke täle dette tydelige vidnesbyrd. De vil srette sig op imoO det, og det er
dette, som vil forärsage en rystelse iblandt Guds folk.
Jeg sä, at det sanddru vidnes vidnesbyrd ikke er blevet halvt päagtet. Det
alvorlige vidnesbyrd, som menighedens skebne afhanger af, er blevet agtet
ringe, om ikke ladet fuldsteendig ude af betragtning. Dette vidnesbyrd mä
bevirke en grundig omvendelse; alle, som i sandhed modtager det, vil ädlyde
det og blive renset."
De, som giver agt pä budskabet

Hvis vi giver agt pä dette sidste budskab til ,,levningen", vil vi ikke blive
rystet. När den nationale sondagslov treder i kraft, vil vi kunne bestä den
store prove, opleve sildigregnen og tage del.i at forkynde budskabet med stor
kraft under det hoje räb. Den trofaste rest vil folge rädet fra Kristus, det
sanddru vidne. De vil korsfaste selvet, blive forvandlet ved Helligänden, blive
skikket til at modtage sildigregnen og til at blive bortrykket.
'1 T 14:,,De, som stiller sig under Guds kontrol, sä de kan blive ledet af
ham, vil kunne opfatte betydningen af de begivenheder, som han ladbr finde
sted. När de er inspireret af Anden fra ham, som gav sit liv for at give verden
liv, vil de ikke langere stä stille i magtesloshed og pege pä, hvad de ikke kan
udfore. Dg vil tage Himmelens rustning pä og drage ud i striden, villige til at
udfore noBet og vove noget for Gud, fordi de ved, at hans almagt vil skenke
dem, hvad de behover."

3 VM 265: ,,Gud vil udfore arbejdet, dersom vi vil skaffe redskaberne til
ham."
7 T 16, l7:,,Det tunge ansvar med at advare verden om denkommende
dom hviler pä os. Fra alle kanter, fra nar og fjern, kommer kaldet om hjelp.
Gud kalder pä sin menighed, for at den skal stä op og ifore sig kraft.
Uforgangelige kroner skal vindes. Himmelens rige skal erhverves. En verden,
som er ved at forgä i uvidenhed, skal oplyses.
När den tredje engels budskab vokser til et hojt räb, vil stor kraft og
herlighed ledsage forkyndelsen af det. Guds folks ansigter vil give genskin af
lyset fra Himmelen."
Hvilken herlig anledning! Lad os bestemme os for at give agt pä
karlighedsbudskabet til laodikeerne. Lad os do fra selvet hver dag, og lad os
tiltade Helligänden at fä fuld kontrol over vort liv, sä at vi snart kan vere
beredt for sildigregnen og fä del i forkyndelsen af budskabet med overbevisende kraft under det hoje räb.

Vt

BEHOVER TIDLIGREGNEN

_
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PK 76: ,,Hele universet betragter med en ubeskrivelig interesse de sidste faser
i den store strid mellem godt og ondt. Guds folk nermer sig den evige
verdens gr@nser."

l0

Dette budskab begyndte akkurat pä den tid, som profetien

havde

forudsagt, og det vil ogsä blive fuldfort. Gud vil fuldfore sit vrrk gennem dig
og mig, dersom vi vil, og ved hjalp af andre, hvis vi ikke vil.
Helliganden bliver givet til tjeneste, ikke for at udfore det arbejde, vi selv
vrelger, men det arbejde, Gud kalder os til. ,,Vi kan ikke gore brug af
Helligänden. Anden skal gore brug af os. Gud virker ved sin And i sit folk,
'for at hans gode vilje kan ske.' Fil. 2, 13." (DSM 460)
Helligändens forvandlende kraft

Hvis vi ikke er villige til at lade Helligänden virke i os, arbejder vi i kodets og
ikke i Andens kraft. Hvad bliver sä resultatet? Her er Guds svar:
5 T 158: ,,Uden Guds And og kraft arbejder vi forgaves med at forkynde
sandheden."

De sidste ord, Jesus udtalte, for han for til Himmelen, burde stadig lyde i
vore oren: ,,Men när Helligänden kommer over jer, skal I fä kraft; og I skal
vare mine vidner bäde i Jerusalem og i hele Judrea og Samaria, ja, indtil
Jordens ende." Ap. G. l, 8.

I SM 156: ,,Kristus, den store larer, havde mange varierende emner at
valge imellem, men det, som han dvalede mest ved, var udgydelsen af
Helligänden. Han forudsagde store, betydningsfulde ting, som rrynigheden
kunne udfore ved hjrelp af denne udgydelse. Men hvilket emn9 dveler vi
mindre ved

i dag? "

DSM 195, 196: ,,Mennesket tranger til en kraft uden for sig selv, hvis det
skal genvinde ligheden med Gud og blive i stand til at udrette Guds gerning;
men dette gor ikke den menneskelige medvirken til noget uvasentligt.
Menneskeheden kommer i besiddelse af guddommelig kraft, Kristus bor ved
troen i hjerterne, og ved at virke sammen med guddommen bliver menneskets kraft dueliggjort ttl at gore det gode.
Han, som udvalgte fiskerne fra Galilpa, kalder stadig mennesker til sin
tjeneste. Og han er lige sä villig til at äbenbare sin magt ved os som ved de
forste disciple."

I SM 374: ,,Kun ved Helligändens virken pä hjertet kan vi blive skikket
for Himmelen. Vi mä have Kristi retfrerdighed som vort pant, hvis vi skal fä
adgang til Faderen. For at kunne fä Kristi retferdighed treenger vi daelig til
at blive forvandlet ved Andens pävirkning, säledes at vi kan fä del i den
guddommelige natur. Det er Helligändens opgave at hojne smagen, hellige
hjertet og foredle hele mennesket."
Satan vil prove at forhindre udgydelsen af Helligänden ved at skabe en
efterligning. (La,s Den store Strid, side 41 0 og 4 I I .)
I mange är har vi set beviser pä denne efterligning, men burde der ikke
vere rigeüge vidnesbyrd om det agte i denne sene time? Verdens storste
behov i dag er at se äbenbarelsen af Helligändens forvandlende kraft hos
dem, som bekender sig til at forkynde det sidste advarselsbudskab.

ll

en del är har mange folt dette behov' Her er nogle uddrag fra en serie
foredrag om evangelisme, holdt i 1952 af William Ward Ayer for en stor
guppe teologiske studenter ved Bob Jones University (trykt i en bog med
titlen ,,Flame for the Altar").
Derfor sporger vl
,,Vi trrenger til en profet! Vi trrenger til erl Elias!
Grrd?
Elias'
er
'Hvor
.
.
allerede ved begyndelsen:
I denne alvorlige og tragiske time, i denne historiens krisetime, . . . er
menigheden passiv; den venter ligesom den lamme mand ved Betesda dam.
. . . Derfor behover menigheden Elias' änd og kraft. De mä overgive sig til
Elias' Gud, indtil han iforer dem denne And og kraft. . . . Jeg overdriver
ikke, när jeg siger, at storste delen af kirken i hoj grad har svigtet med hensyn
til virkelig at lede de mennesker, som bor omkring os, til Guds sandhed.
Prredikanterne mä tordne denne befaling ud: 'I er mine vidner', til folket
vägner op fra deres dybe sovn og gär ud for at vinde de fortabte'"

at äbne hjerterne for at tage imod den. Men de begär en frygtelig fejl. . . .
Dersom vi ikke got fremgang, dersom vi ikke stillei os der, hvor vi kan tage
imod bäde tidligregnen og sildigregnen, mister vi det evige liv, og ansvaret er
vort eget,"

I et personligt brev dateret den l. november 1942 skrev en af viceformandene i Generalkonferensen (han er dod nu) til mig:
,,8r. Wagner, jeg tror, at det eneste, som hindrer fuldforelsen afvaerket, er
mangel pä en dybere helligelse og et dybere nädens vark i vore menigheds.

med Helligändens däb.

I

Tidligregnen er uundverlig

I tidligregnen renser

og forvandler Helligänden os säledes, at vi kan vinde sejr
pä ethvert punkt. Det er denne beredelse vi mä g@re, for vi er rede til at tage

imod sildigregnen.

I SM 191 : ,,Det er i dag, du mä overgive dig til Gud, for at du kan blive
tomt for selvet. . . . I dag mä dit kar blive renset, sä det kan vrere rede . . .
til at blive fyldt med sildigregnens udgydelser. For sildigregnen vil komme,
og Guds velsignelse vil fylde hver eneste sjal, som er renset for alt smuds,
. . . gjort skikket for vederkvegelsens tider
skikket til at blive dobt

5 T 314: ,,Det er vor opgave at affirelpe manglerne i vor karakter og rense
sjrelens tempel for al besmittelse. Da vil sildigregnen falde pä os pä samme
mäde, som tidligregnen faldt pä disciplene pä pinsefestens dag."

I VM 57: ,,De, der gor fremgang pä ethvert punkt og bestär enhver prove
og sejrer, uanset hvad det mätte koste, har givet agt pä det sanddru vidnes

medlemmers hjerter alle vegne. Hvis vore arbejdere og menighedsmedlemmer
var, som de burde vare, ville fylden af sildigregnens udgydelse komme, og
budskabet ville sprede sig som en prariebrand."

räd, og de vil fä den sildige regn og säledes blive skikket
bortrykket."

Mangelen pä sildigregnens kraft i denne tid burde ydmyge vore hjerter og
mane os til trofast at folge Kristi räd til laodikeerne, säledes at vi snart kan

blive beredt

til at opleve

,,vederkvegelsen"
budskabet med stor kraft under ,,det hoje räb".

oi

tage del

i

Folgerrde citater fra Profetiens And gor det klart for os, hvotfor
sildigregnen er blevet holdt tilbage sä lenge, og hvad vi mä gore for at blive
beredt til at forkynde dette budskab med stor kraft.

I VM ?8: ,,Det blev vist mig, at Guds folk venter pä, at en eller anden
forandring skal ske - at en tvingende kraft skal gribe dem. Men de vil blive
skuffet, for de tager fejl. De niä handle; de mä selv tage fat pä arbejdet og
räbe alvorligt til Gud om sandt kendskab til sig selv. De scener, der foregär
omkring os, er af tilstrakkelig betydnine til at fä os til at vägne op og
fremholde sandheden for alle, der vil hore."
venter pä, at vederkvagelsen skal komme over dem og
anstrengelser,
og
rette pä deres vildfarelser, dersom de er afhaengige af
fejl
deres
fierne
dette for at blive renset fra kodets og ändens urenhed og gore dem skikkede
til at tage del i den tredje engels hoje räb, sä vil .le blive fundet for lette."

-

TM 50?, 508:,,Mange har for en stor del undladt at modtage tidligregnen.
De har ikke taget imod alle de fordele, som Gud pä denne mäde har lagt til
rette for dem. De venter, at der vil blive rädet bod pä denne mangel under
sildigregnen. När den rigeste overflod af näde skal udgydes, har de til hensigt

t2

til at blive

BM 89, 90: ,,Jeg sä mange forsomme den beredelse, der er sä nodvendig,
og se fremad til ,,vederkvagelsens tider" og den ,,sildige regn" i forventning
om, at disse skulle gore dem skikkede til at bestä pä Herrens dag og til at leve
for hans äsyn. o hvor mange jeg sä stä uden beskyttelse i trangselstiden! De
havde forsomt den nodvendige beredelse, og derfor kunne de ikke modtage
den vederkvegelse, som alle mä have for at kunne leve for Guds hellige äsyn.
. . . Jeg sä, at ingen kan blive delagtig i ,,vederkvagelsen',, medmindre han
vinder sejr over enhver skodesynd, over hovmod, egenkrerlighed, krerlighed
til verden og over alle urigtige ord og handlinger."

at forkynde

gor nogen
I T 619: ,,Det
'men blev vist mig, at hvis Guds folk ikke selv

"

I T 186: ,,Det blev vist mig, at vidnesbyrdet til laodikeerne galder Guds
folk i den nerverende tid. . . . Det er beregnet pä at vakke Guds folk, vise
dem deres frafald og fore til nidkar omvendelse, sä de kan blive bearet med
Kristi nrervarelse og blive skikket for den tredje engels hoje räb."
I

I

De, som ikke dor fra selvet hver dag og lader Helligänden rense og
vil ikke indse eller forstä äbenbarelsen af Helligänden i
sildigregnen. De vil blive rystet ud, og deres plads vil blive indtaget af andre,
forvandle deres liv,

som tager imod sandheden og slutter sig sammen med dem, der holder Guds
bud og har Jesu tro.

TM 399:,,Vi mä vare klar over, at när Helligänden bliverudgydt,vil de,
som ikke vardsatte og tog imod tidügregnen, ikke kunne se eller forstä
verdien af den sildige regn."

l3
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SC 11, t2: ,,Yor forloser modstod Satans magt i denne store fristelse
(eftergivenhed pä appetittens omräde), som odelagger menneskene. Hvis
mennesket vandt sejr over denne fristelse, kunne det ogsä sejre pä ethvert

mig, gor sine gerninger." Joh. 14, 10.
Jesus siger til os:,,Skilt fra mig kan I slet intet gore." Joh. 15, 5.
I LOH 153: ,,Alle vore gode gerninger er afhrengige af en kraft, som vi
ikke selv ejer."
Sä lange vi er i laodikeatilstanden, indser vi ikke vort store behov. Vi tror
ikke, at vi mangler noget. Men menneskets store fare ligger i, at det bedrager
Jesus sagde: ,,Faderen, som bliver

andet punkt."

Kristus modtog Helligändens däb hver dag

sig selv.

,,Mener nogen, at han er noget, skont han intet er, da bedrager han jo sig
selv." Gal. 6, 3. ,,När menneskene ser, at de intet er selv, er de beredt til at
blive iklredt Kristi retfrerdighed." (COR 124)

DSM 134: ,,Men Guds Son havde overgivet sig til Faderens vilje og var
afhengig af hans magt. Sä fuldstendigt var Kristus befriet fra selvet, at han
selv ingen planer lagde. Han tog imod Guds planer med ham, og de blev dag
efter dag äbenbaret ham af Faderen. Sädan burde vi ogsä stole pä Gud, sä
vort liv kunne blive en enfoldig efterlevelse af hans vilje."

,v
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DSM 262: ,,Sä fuldt og helt var Jesus overgivet til Guds vilje, at kun
til syne i hans liv."
I LOH 140:,,Kristi liv harvist, hvad mennesker kan udrette, när de fär
del i den guddommelige natur. Alt, hvad Kristus modtog fra Gud, kan vi ogsä

i."

3 YM 229:,,Det liv, Kristus levede her i verden, kan menneskene ogsä leve
ved at fä kraft og vejledning fra ham. I kampen mod den onde kan de fä al
den hjrelp, Kristus fik. De kan mere end sejre ved ham, som elsker dem og
gav sig selv hen for dem."

som han sejrede."

KH 10. januar: ,,Helligänden mä stadig tildeles mennesket, ellers har det
ingen tilbojelighed til at kampe mod morkets magter."

DSM 356: ,,Overgivelse af selvet er grundbestanddelen i Kristi l&re."
DSM 456:,,Jesus äbenbarede ingen evner og udovede ingen magt, som
mennesker ikke kan fä ved at tro pä ham."

Hvad vil Helligänden udfore for os?

DSM 64: ,,Hvor synden end findes, er'vor Gud en forterende ild,'Hebr. 12,
29. Guds And vil fortere synden i alle dem, der giver sig ind under hans
magt. Men hvis mennesker holder fast ved synden, bliver de eet med den. Sä
mä Guds herlighed, som er tilintetgorende for synden, ogsä tilintetgore

NT 74: ,,Hver gang menneskene valger deres egen vej, setter de sig op
imod Gud. De vil ingen plads fä i Guds rige."
Jesus sagde: ,,Thi jeg er kommen ned fra Himmelen, ikke for at gore min
vilje, men hans vilje, som sendte mig." Joh. 6, 38. Han sagde ogsä: ,,Fordi jeg
altid gor, hvad der er ham velbehageligt."
Apostelen Paulus fulgte Kristi eksempel. Han sagde: ,,Med Kristus er jeg
korsfastet, og det er ikke langere mig, der lever, men Kristus lever i mig."
Gal. 2, 19. 20. Han giver os dette räd: ,,lnten I nu spiser eller drikker, eller
hvad I gor, sä gor det alt til Guds Ere! " I Kor. 10, 31.

Gud soger at styre legemet gennem sindet. Satan soger at kontrollere
sindet gennem legemet. ,,Legemet bot vare en tjener for sindet, og ikke
sindet for legemet" (1 T 487). ,,Alle bor give agt pä sanserne, ellers fär Satan
magt over dem. For det er disse, som danner hovedvejen til sjalen." (3 T
907). ,,Hos mange er sanserne blevet slovet pä grund af eftergivenhed over
for begreret og fortrolighed med synden." (3 T 476).
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DSM 77: ,,Hos Kristus var det menneskelige forenet med det guddommelige; han var rustet til striden ved Helligändens iboen, og han kom for at give
os del i denne guddommelige natur."

När Jesus, Guds Son, trengte til Helligändens däb hver dag, hvad sä med
dig og mig? Da Kristus er vort eksempel i alle ting (VK 94), mä vi ogsä
opleve Helligändens kraft hver dag, for at vi kan blive beredt til kampen.
NT 37: ,,Jesus, som udtomte sig selv til frelse for den fortabte menneskehed, fik Helligänden uden mäI. Säledes vil den blive givet til hver Kristi
efterfolger, när hele hjertet er orrergivet til ham som hans bolig."
KH 28. januar: ,,Vi mä se pä Kristus; vi mä stä imod, som han stod imod;
vi mä bede, som han bad; vi mä lide, som han led, dersom vi onsker at sejre,

Faderen alene kom

fä del

I LOH 12?: ,,Kristus modtog stadig undervisning fra sin Fader, for at han
kunne meddele den til os. . . . Han levede, tankte og bad ikke for sig selv,
men for andre. Efter at have tilbragt flere timer sammen med Gud kom han
morgen efter morgen for at bringe lyset fra Himlen til menneskene. Han
modtog daglig pä ny Helligändens däb."

dem."

.\)
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DSM 109: ,,När Guds And tager hjertet i besiddelse, forvandler den livet.
Syndige tanker fordrives, man giver afkald pä onde gerninger; krerlighed,
ydmyghed og fred trader i stedet for vrede, misundelse og strid. Glade
erstatter sorg, og ansigtet kommer til at lyse af det himmelske lys. Ingen ser
den händ, der lofter byrden, eller skuer det lys, som daler ned fra de
himmelske boliger. Velsignelsen kommer, när sjelen i tro overgiver sig til
Gud. Sä skaber den magt, som intet menneskeoje kan se, en ny skabning i
Guds billede."
I SM 374: ,,Alene ved Helligändens virken pä hjertet bliver vi skikkede for
Ilimmelen. . . . Vi tranger daglig til at blive forvandlede ved Andens
pävirrmng."

l7

RH august 189 6: ,.,Helligänden forandrer de genfadte sjrele, sä de kommer

til at ligne Jesus Kristus."
CH 594: ,,Vi kan kun undgä at falde i synd

ved til stadighed at lade os
pävirke af Helligändens omdannende indflydelse."
ME 33: ,,Hvis mennesker er villige til at lade sig omdanne, vil der ske en
helliggorelse af deres hele v&sen. Anden vil tage, hvad der er Guds, og
stemple sjrelen hermed."
I SM 337: ,,Ligesom voks tager imod seglets tryk, säledes skal mennesket prages af Guds And og beholde Kristi billede."

2 LOH 221: ,,De er intet, dersom de ikke elsker

ydmyge over for Gud. . .

deres brodre og er

.

Det er kun, när egenkerligheden er dod, när striden om at vere den
storste er bandlyst, när taknemmelighed fylder hjertet og karlighed gor livet
til en vellugt, det er kun da, at Kristus bor i os, og at Gud anerkender os som
sine medarbejdere."

6 T 4Ol: ,,Kerlighed til Kristus, kerlighed til vore brodre, vil bevidne
over for verden, at vi har varet hos Jesus og har lart af ham. Da vil den
tredje engels budskab vokse til et hojt räb, og hele Jorden vil blive oplyst af
Herrens herlighed."
Guds karlighed
ME 31: ,,Enhver arbejder burde daglig trygle Gud om Andens däb."
Rom. 5, 5: ,,Guds karlighed er udgydt i vore hjerter ved Helligänden, som
Skal vi ikke folge Jesu eksempel og betale, hvad det koster, for at blive
blev os givet."
dobt af Helligänden hver dag? ,,Lad det samme sindelag vrere i jer, som var i
2 LOH 238: ,,Guds keerlighed, som strommer fra os, vil vise, at Kristus Jesus."
Helligänden bor i os."
ENOK OG JOHANNES DOBER
Hvad var mälet for Kristi kerlighed? Mens han blev naglet til korset, bad
g@r." o,
han for sine mordere: ,,Fader, forlad dem, thi de ved ikke, hvad de
hvilken karlighed! Hvilken overvreldende kerlighed! ,,Lad det samme
sindelag uer" i jer, som var i Kristus Jesus." När vi elsker, som Jesus elskede,
vil Helligänden bruge os til at lindre den ändelige nod i verden'
2 LOH 237: ,,Der er ikke noget, verden tranger mere til, end at
mennesker i deres liv äbenbarer Frelserens karlighed'"
2 LOH 232.. ,,När Guds ords principper indpodes i menneskenes hjerter,
vil Helligänden udvikle Guds egenskaber hos dem. Hans herligheds klare lys:
hans kaäkter, vil sträle ud fra hans born."
som
2 LOH 234: ,,De sidste nääens sträler, det sidste nädens budskab, born
Guds
krerlighed.
af
hans
äbenbaring
er
en
verden,
skal forkyndes for

At kende Gud

UD 261: ,,Verden.er blevet grebet af en sädan hektiskhed, som man aldrig
for har oplevet. Med hensyn til fornojelser, til at tjene penge, til kampen om
magten, til selve kampen for tilverelsen er der en frygtelig kraft, som optager
al interesse i bäde legeme og sjal og sind. Midt i alt dette vanvittige jag lyder
Guds r6st."
Hvori bestär det livwigtige budskab, som Gud vil overbringe mennesket?
Lyt til hans ord hos Jer. 9 , 23. 24: ,,Sä siger Herien: Den vise rose sig ikke af
sin visdom, den starke ikke af sin styrke, den rige ikke af sin rigdom; men
den, som vil rose sig, skal rose sig af, at han har forstand til at kende mig."
Jesus taler til os gennem disse ord I ,,Og dette er det evige liv, at de kender
skal äbenbare hans herlighed."
ig,
den eneste sande Gud, og ham, som du har sendt, Jesus Kristus." Joh.
Guds
af
fulde
tilkendegivelse
TM 50: ,,Til sidst vil den endelige og
17,3.
t<artigfrea tif en verden, som skal oplyses af hans herlighed, blive äbenbaret
SLF 465: ,,Kundskaben om Gud
om Jesus Kristus . . . er den nagle,
gennem menigheden."
om äbner den himmelske stads porte. :,9
Helligän
Ved
Hvilket ansvar! Hvilken udfordring! Hvilket privilegium!
DSM 457: ,,När vi kender Gud, som det er vor forret at kende ham, vil
dens megtige kraft skal vi äbenbare Guds karlighed og store herlighed.
ort
liv blive et liv i fortsat lydighed."
Dette kan kun gores ved, at vi daglig dor fra selvet og hver dag bliver dob
I LOH 102: ,,Den kundskab, som vi gennem vor erfaring fär om Gud og
*"ä U"ilieändens däb. När vi helt overgiver os til ham, vil Helligändet
iortare ,y:nd"n i os. Den vil rense og forvandle os, indtil vort ansig esus Kristus, som han sendte til verden, forvandler mennesket til Guds
genspejler Himmelens lys. Helligänden skaber et nyt v&sen i Guds billede illede. "
öuOs tcartighed vil biive äbenbar. Da bliver vi beredt til at modtagt
8 T 329:,,Vort storste behov er at fä kundskab om Gud, som forvandler
sildigregnen og det hoje räbor karakter. Hvis vi udforer det, som er hans hensigt, vil Gud äbenbare sig i
ME l7:,,Efter udgydelsen af Helligänden blev disciplene sä opfyldt a ore liv, en äbenbarelse, som er i overensstemmelse med det, som hans ord
karlighed tii ham og ü a"*, han var dod for, at hjerterne smeltede ved d'
ord, äe talte, og de bonner, de opsendte. De talte i Andens kraft, og unde
som Enok og Johannes D@ber havde, viser os, hvordan vor
indilydelse af denne magt blev tusinder omvendt'"
Vi bor studere disse mends liv langt mere, end vi gor nu.
18
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Den ene, som blev optaget til Himmelen uden at se doden, og den anden,
som f@r Kristi forste komme blev kaldet til at berede Herrens vej og gore
hans stier

javne,"

Enok
1 Mos.

5,24:,,Og Enok vandrede med Gud, og han var ikke mere, thiGud

tog ham."

,,Enoks erfaring . . . bot blive vor erfaring." 8 T 329. Dersom vi daglig
korsfrester selvet og overgiver os til tjeneste for Gud helt og fuldt, dersom
vi til enhver tid beder om en daglig salvelse af Helligänden, vil vore
ansigter oplyses af et helligt lys, og andre vil lregge merke til det himmelske prrg Pä vore ansigter.

Dette

vil

afhjrelpe vort eget store behov, og Helligänden

som redskaber til at afhjalpe verdens store behov. Sä
fuldfort pä meget kort tid.

vil

vil

bruge

os

Guds vrerk blive

Hebr. 11, 5:,,I tro blev Enok taget bort, for at han ikke skulle se
Skal vi ikke i frellesskab sige: ,,Ved Guds näde og Helligändens kraft
doden . . . ; ihi foi tran blev taget bort, fik han det vidnesbyrd, at han havde skal Enoks erfaring blive vor, indtil den ostlige horisont bliver oplyst af

Guds velbehag."

Menneskesonnens komme"?

329:,,Guds uendelige, ufattelige karlighed gennem Kristus blev det
emne, som han grundede pä dag og nat. Med alt, hvad han havdg i sig, sogte
han ai äbenbare denne krerlighed for de mennesker, han levede iblandt."
Gud äbenbarede sin krerlighed gennem den trofaste Enok, for verden blev
Odelagt ved vand, og nu Onsker han at äbenbare sin krerlighed gennem sit
folk, for verden bliver adelagt ved ild. Verdens stsrste behov i dag er at se og
erfare Guds kerlighed.
PP 43: ,,Enoks vandring med Gud foregik ikke i henrykkelse eller i
fantasien, men i atle daghglivets pligter. Enok blev ikke en eneboer, der
afsondrede sig fuldstandig fra verden; for han havde en gerning at g@re for
Gud i verdeil."
g T 330: ,,Tilhorerne markede Guds kraft, som havde taget hans tjeneti
besiddelse. .'. . Enoks sind var vendt mod de evige skatte. . . . Mens han
endnu var her pä Jorden, levede han ved tro i lysets rige."

PP 45,46:,,Denne profets gudfrygtige karakter viser den hellige tili, der vil blive 'loskobt fra Jorden' . . . Men
ligesom Enok vil Guds folk soge at opnä hjertets renhed og at leve i
overensstemmelse med hans vilje, indtil de genspejler Kristi karakter. Som
Enok vil de advare verden om Herrens andet komme og om de straffedomme, som vil hjemsoge overtraderne, og ved deres hellige tale og eksempel
vil de fordomme de ugudeliges synder. Ligesom Enok blev optaget til

8

T

PP 43,44: ,,Hans hjerte var i samklang med Guds vilje. '-'- ' Enok var efl
karakterfäst , iojt kultiveret mand med eri omfattende viden. Han blev
beeret med'sarüge äbenbarelser fra Gud, men skont han til stadighed havde
forbindelse med Himmelen og altid folte Guds storhed og fuldkommenhed,
var han meget ydmyg. Jo narmere forbindelse han fik med Gud, des dybe
forstäelse fit nutt af sin egen svaghed og ufuldkommenhed'"

stand, de. mennesker skal vare

Himmelen for verdens undergang ved vand, säledes vil de retfrerdige, der
lever, blive optaget fra Jorden for dens odelreggelse med ild."

8 T 331: ,,I 300 är havde Enok sogt hjertets renhed for at kunne
i harmoni med Himmelen. I 300 är havde han vandret med Gud.
Dag for dag havde han langtes efter en fuld forening med Gud. Denne
forening var rykket n&rmere og narmeie, indtil Gud til sidst tog ham til
sig. Han havde stäet pä tarskelen til det evige rige, der var kun et skridt
komme

mellem ham og det velsignede land; og nu äbnede portene sig. Vandringen
med Gud, som var begyndt gennem en lang vandring her pä Jorden,
fortsatte, og han gik gennem portene til den hellige stad - det forste
menneske, som fik indpas der."
'I tro blev Enok taget bort, for at han ikke skulle se doden .. .; thi for
han blev taget bort, fik han det vidnesbyrd, at han havde Guds velbehag.'
Hebr. 11,5.

Et stadigt samfund med Gud var ärsag til, at Enok fik et stort mäl a
Det er et sädant samfund, Gud kalder os til. De personer, som skal
guddommel*ig kraft, og at han blev fyldt t9d V{*Vglted' Det.var D,',J' forloses blandt menneskene ved Herrens andet komme, skal have den
Mr;dy;;- sagde:',,Bigyndelsen til storhed viser sig ved, at man bliver lille samme hellige karakter som Enok.
storhedens .ratst visei sig ved, at man bliver mindre' og storheden
5 T 555: ,,Vort stsrste behov i dag er mrend, som er dobt med Guds
iuldkommenhed ved, at man bliver til intet." Ellen G. White skrev: ,,De Helligänd
mend, som vandrer med Gud, som Enok vandrede."
(ME
445)
storhed.n'
ymyghedens
eneste storhed er
3
VM
124: ,,Hvis et folk nogen sinde har behovet at vandre med Gud,
PP 44:,,Pä denne mäde ventede han pä Her:eR og s@gte klarere forstäel
af hans vilje, sä han kunne udfore den. For ham var bon sjrelens ändedrret som Enok gjorde, behover syvende dags adventisterne at gore det nu."
Han levede i selve Himmelens atmosfsre.
PP 44,45: ,,Idet Enok säLledes samtalede med Gud, genspejlede han mer'
Johannes Dober
og mere'Guds'bileae. Hans ansigt skinnede af et helligt 1ys, - det lys, de
,ääl"t fra Jesu ansigt. Efter disse samv&r med Gud betragtede selv d T 329: ,,Den erfaring, som Johannes Dober havde, mä ogsä blive vor."
Joh.5,
ugudelige med rerefrygt det himmelske preg pä hans ansigt."
,,Han (Johannes) var den brandende og skinnende lampe."
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DSM 59: ,,Gud havde kaldet Zakaias' son til en stor gerning. . . - Et
sädant sendebud mätte selv vare helligt. Han mätte vare et tempel, hvori
Guds And kunne bo."
8 T 333:,,Skal vi kunne bringe et sädant budskab, som Johannesgiorde,
mä vi have en ändelig erfaring, som han havde. Vi mä beskue Gud, og när
vi beskuer ham, mä vi miste selvet af syne."
8 T 33L, 332:,,Johannes Dober blev i sit orkenliv undervist af Gud.
Han studerede äbenbaringen af Gud i natuten. Under Helligändens ledelse
studerede han profeternes ruller. Kristus var hans studium dag og nat,
indtil sind, hjerte og sjal var fyldt med det herlige syn.
Han betragtede kongen i hans skonhed, og selvet blev tabt af syne. Han
betragtede hans hellige majestat og indsä, at selv var han ringe og uvardig.
Det var Guds budskab, han skulle forkynde. Det var i Guds kraft og i hans
retfardighed, at han skulle holde ud. Han var rede til at gä ud som
Himmelens budbrerer, uden frygt for mennesker, fordi hans blik var rettet
mod den guddommelige. Han kunne stä frem uden frygt over for Jordens
monarker, fordi han skelvende havde bojet sig for kongernes Konge."

8 T 332:.,,Ularde bonder og fiskere fra egnen deromkring, de romerske
soldater fra Herodes' kaserner, hovedsmrend med wardene ved siden, rede
til at slä ned pä alt, hvad der smagte af opr@r, de grädige skatteopkrrevere
fra toldboderne og Synedriets praster, som gik med bederemme - alle
lyttede, sfä9t af forundring. Alle, endog farisreerne og saddukeerne, de
kolde, upävirkelige spottere, gik stille bort. Deres spot var bragt til ophor,
og de folte et stik i hjertet pä grund af deres synder. Herodes horte
budskabet i sit palads, og den stolte, forheerdede hersker skjalv ved at hore

kaldet

til

omvendelse.

I denne slregt, som lever lige for Kristi andet komme i himmelens skyer,
skal der udfores et lignende v&rk, som Johannes udforte. Gud kalder pä
mend, som vil berede menneskene til at stä fast pä Herrens store dag."
7 T l6:,,Der pähviler os det tunge ansvar at advare verden om den
kommende dom. Gud beder sin menighed om at stä op og ifore sig kraft."
CM 155:,,Guds arbejdere mä opnä en langt dybere erfaring. Dersom de
vil hellige alt til ham, vil han udfore et mregtigt vark for dem."
DEN SILDIGE REGN

Helligänden vil blive givet uden mäl
Tidligregnen er Helligändens forvandlende kraft, som daglig fylder den
8 T 333, 334: ,,Med blikket rettet i tro mod sin Forloser levede Johannes troendes hjerte, bringer sejr over synden og drekker den troende
med
et selvfornagtende liv. Han prOvede ikke at drage menneskenes opmark- Kristi retfardighed.
somhed til sig selv, men at lofte deres tanker hojere og hojere op, indtil de
Sildigregnen er kraften til at vidne. Den bereder Guds trofaste rest til at
hvilede ved Guds lam. . . . De' som er tro i deres kald som Guds
forkynde
det hoje räb i den tredje engels budskab med overbevisende
af
opslugt
vil
blive
til
selvet
budbarere, vil ikke selv soge eere. Karlighed
kraft.
Da
vil verdens sjne blive rettet mod Guds folk, som folger hans
fra
med
lys
og
fyldt
selvet
for
tsmt
Profeten
var
.
.
.
Kristus.
karlighed til
det guddommelige. . . . Sädan bor det ogsä vrere med Kristi efterfolgere. bud.
Da vil Guds folk äbenbare Guds krerlighed, Guds karakter Guds
Vi kän tage imod Himmelens lys i forhold til, hvor langt vi er villige til at
tomme os for selvet. vi kan kun betragte Guds karakter og tage imod herlighed. Da er de rede til at stä uden en mellemmand under de syv sidste
Kristus i tro, hvis vi er villige til at tage enhver tanke til fange i lydighed plager.
mod Kristus. Til ull", som gor dette, vil Helligänden blive givet uden mä1."
I
192: ,,Jeg kan ikke navne nogen bestemt_tid forudgydelsenaf
os. Hvis vi opfylder betingelserne __ !M

Helligänden, när den megtige engel vil komme .r"d ftu Hirimelen og
Dette lofte er givet til hver enkelt af
ligesom Johannes Dober, vil vort eget behov blive afhjulpet. Da vil Gud forene sig med den tredje engel i afslutningen af arbejdet i denne verden.
Mit budskab er, at vor eneste tryghed ligger i at v&re rede for den
bruge os som redskaber til at afhjrelpe verdens storste behov.
himmelske
vederkvaegelse, at vore lamper er puasede og brander klart."
til
redskaberne
skaffe
vi
vil
dersom
9 T 107: ,,Gud vil udfsre afbejdet,
om^Herrens
ham. "
tjenerinde ikke navnede nogen bestemt tid for udgy..Selv
8 T 332:,,Johannes forkyndte ikke sit budskab ved hjalp af omhygge- delsen af- Anden, sagde hun, at ,,,sildigregnen'- eller vederkvagelr"n iiu
ligt udarbejdede argumenter eller fint üdtrenkte teorier. Gribende, alvorlig l:I."lt äsyn vil komme . . . ved begyndelsen af trangselstidin,'. (BM
og ailigevei fuld af häb .1od hans stemme i orkenen: 'Omvend eder; thi 107, 108.) Dette er den korte trangselilid, for plagerne titOer. Vi nermer
trimmeriget er kommet nar.'(Matt.3,2.) Med en ny og ukendt kraft os den tid, da hele menneskeheden vil blive Aetf i to grupper: De, som har
pävirkedi han folket. Hele nationen blev grebet. Skarerne strommede ud i dyrets marke, og de, som har Guds navn i deres pandär.'^
orkeneh."
Dyrets marke
Gud brugte en mand ude i orkenen til at vrekke en nation. Snart, ja,
pävirke
hel
og vrekke
meget snart, vil han bruge en trofast rest til at
PSS 3g4i,,När de ledende kirker i De forenede Stater forenes om de
verden. Hvis vi bestemmer os til at v&re blandt de fä trof aste, mä vi lreresetninger, som de er enige offi, og forsoger at formä statsmagten til at
ennemtvinge deres forordninger og opretholde
forberede os hurtigt nll. Johannes' erfaring mä blive vor.
deres institutioner, vil det
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protestantiske Amerika have skabt et billede af det romerske pr@stevalde,

äg resultatet vil uvegerligt blive, at anderledes tankende dommes efter
straffeloven."
DSS 397, 398: ,,Men tidligere generationels kristne helligholdt sondagen
og troede, ai de derved helligholdt Bibelens sabbat, og der findes den dag i
däg sande kristne i alle troisamfund, ogsä inden for den katolske kirke,
som rerligt tror, at sondagen er den sabbat, Gud har udpeget' Gud
erkender disr" mettneskers gode vilje og oprigtighed' Men när sondagens
helligholdelse skal gennemtvinges ad lovens vej, og när verden fär oplysning
orn ä"n sande sabbats krav pä hetugt otdelse, vil enhver, som bryder Guds
lov for at adlyde en befalinä, som kun er baseret pä romerkirkens autoritet, derved ophoje pavedommet over Gud. Et sädant menneske hylder
roäerkirken og dett statsmagt, som gennemtvinger det, som romerkirken
hai päbudt; Aät tlUeJer airet og dets billede. De mennesker, som -sä
forkäster den dag, som Gud trar kitOt tegnet pä sin autoritet, og i stedet
helligholder den äag, som romerkirken har udpeget som e! symbol pä sin
oveitojfreA, viser derved, at de modtager tegnet pä lydighed mod romerkir-

2 VM 299: ,,När Amerika, religionsfrihedens land, en gang slutter sig
sammen med pavemagten for at undertrykke samvittigheden og tvinge
mennesker til at holde den falske sabbat, bliver befolkningen i alle lande
pä Jorden ledet til at folge dets eksempel."
6 T 395: ,,Andre nationer vil folge De forenede Staters eksempel. Selv
om dette land forer an, vil den samme krise ramme vort folk i alle dele af
verden."
DSS 523: ,,Den undergorende magt, som manifesterer sig gennem spirivil udove sin indflydelse imod dem, der valger at adlyde Gud
fremfor menneskpr. De meddelelser, man fär fra änderne, vil erklrere, at
Gud har sendt dem for at overbevise dem, der forkaster sondagen, om
deres vildfarelse, og de hevder, at landets love bor adlydes lige sävel som
Guds lov. De vil beklage den store ondskab i verden og stotte de religiose
lederes vidnesbyrd om, at den moralske nedgang skyldes vanhelligelsen af
sondagen. Det vil fremkalde stor harme imod alle dem, som nagter at
erkende rigtigheden af deres vidnesbyrd."

tismen,

ken - 'dyiets marke'. iVlen det er forst, när denne- sag- er bl*:t tydeligt
DSS 537, 538: ,,Kirken vil til sidst bede de civile myndigheder om
fremholdf for menneskene og de har fäet valget imellem Guds bud og hjalp, og pä dette punkt vil katolikker og protestanter slutte sig sammen.
menneskers bud, at de, der bliver ved med at overtrade Guds lov, tager När den bevagelse, som gär ind for den tvungne helligholdelse af sondaimod 'dyrets tn@rke'."
gen, bliver dristigere og stiller skarpede krav, vil det blive forlangt, at de,
der adlyder Guds bud, skal dommes efter landets love. De vil blive truet
kloften
over
händen
gang
rekker
2 VM 124:,,När protestantismen en
med boder og fengselsstraffe, og nogle vil fä tilbudt hoje stillinger eller
over
afgrun'
ud
sig
strakker
den
när
og
händ,
for at gribe romer*ugt"nt
andre goder, mod at de til gengald afsverger deres tro."
(USA)
indflydelunder
land
vort
og
när
händ,
gribe
spiritismens
foiat
den
grundlov
som
princip
i
sinethvert
se af dette trefoläige forbund fornagter
en protestantisk og republikansk sta[, da skal vi vide, at tiden er inde for
Den store pr@ve
Satäns kraftige virksomhed, og at enden er n&r'"
DSS 397t ,,Derfor vil den tvungne helligholdelse af sondagen i De 2 SM 368:,,När Guds lov bliver giort ugyldig, vil menigheden blive sigtet
forenede stater vrere ensbetydende med en tvungen tilbedelse af dYtet o ved hjalp af frygtelige provelser, og flere, end vi nu venter, vil lytte til

forforende änder og djavles l&rdomme."
2 VM 261: ,,Mine brodre, indser I, at bäde jeres egen frelse og andres
slsebne afhanger af, hvorledes I forbereder jer nu for den provelse, vi stär

dets billede."

Dette vil vare tegnet pä Babylons fald'
Dette er sagens kerne.
Guds eneste svar pä tilbeddlsen af dyret og dets billede
billede bliver genoprettet i sjelen og genspejlet i livet'
Provens time n&rmer sig hurtigt.

Vi mä berede

er' at

overfor?
Gud

os nu.

3 VM Il4: ,,Den sidste akt i dramaet bestär i, at der indfgres menn
skelove i stedet for Guds lov, at s@ndagen bliver ophojet udelukkende P
grundl ag af menneskelig autoritet

i

stedet for den bibelske sabbat."

RH maj 2. 1893: ,,Befolkningen i De forenede Stater har varet et
priuil"g"r"i folk. Men n'är de indskranker religionsfriheden, opgiver,pP,l-::
itu"tiä"" og samtykker med pavedommet, vil mä{et for_ deres skyld blive

;;ilil;;

äetie vil blive betegnet tom nationalt- frafald
Fotgön uf attt" frafald Vil blive nationens ruin."
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Himmelske bsser'

"

7 BC 976:,,Herren har tydeligt vist mig, at

dyrest billede

vil

fremstä,

for provetiden slutter. Det bliver nemlig den store prove for Guds folk, og
efter den vil deres skabne vrere afgjort."
DSM 538: ,,När uvejret narmer sig, vil mange, som har foregivet at tro
pä den tredje engels budskab, men som ikke er blevet helliggjort gennem

lydighed mod sandheden, svigte sagen og slutte sig til modstanderne."
Det bliver mäske pä denne tid, at Satan vil optrede som Kristus.
2 SM 5 I : ,,Vi bliver advaret offi, at han (Satan) i de sidste dage vil
arbejde med tegn og lognens undere. Han vil fortsrette med dette helt til
afslutningen af provätidän, for at han kan henvise til disse sgm bevis pä, at
nan er lysets og ikke mgrkets engel."
25

5 T 81: ,,I denne tid vil guldet blive adskilt fra slaggerne i menigheden.
til den
Man vil tydäugt kunne se, hiad der er sand gudfrygtighed i lorhold
glans,
ratste ettärtigning. Mangen en stjerne, som vi har beundret for dens
vil da blive slukket i morket."

DSM43l:,,De,somwigteriprovensstund,vilforatsikresigselvo
bere falsk vidneslyrd og iorräde deres brodre. Kristus har advaret
fr"io*, for at vi ikke skal blive overraskede over den unaturlige, grusomm
fremgängsmäde hos dem, der forkaster lyset-"

Sildigregnen og det h0ie räb
straffedomme, vil de
DSS 410; ,,Fat Gud hjemsoger Jorden med de sidste
kristendom
oprindelig
af
genoplivelse
sädan
en
blandt Heriens folk foreeä
dage."
apostlenes
siden
eksisteret
har
som der ikke

DSS 537: ,,Den tredje engels budskab vil blive forkyndt pä samme
mäde. När den tid kommer, da det skal forkyrides med storst kraft, vil
Herren benytte sig af ydmyge redskaber og vejlede de mennesker, som vier
sie til at tjene ham. Disse tjenere vil i hojere grad blive skikket til deres
gerning ved Helligändens salvelse end ved skoleuddannelse. Troende og
gudfrygtiee mand vil fole sig kaldet til med hellig iver at forkynde de ord,
iom Gud giver dem. De vil afslore Babylons synder. Alt vil blive afsloret de frygtelige resultater af at gennemtvinge kirkens forordninger ved de
borgerlige myndigheders hjelp, spiritismens fremmarch og romerkirkens
hemmelige, men hurtige fremgang. Disse hsjtidelige advarsler vil gore et
dybt indtryk pä menneskene. Tusinder og atter tusinder, som aldrig for
har hort lignende ord, vil lytte opmarksomt."

3 VM 167: ,,Sä miegtigt kan Gud virke, när mennesker lader sig

beherske af hans And."

den
Dette er den tid, da menighedens virksomhed vil blive fuldfort i en
BM I 07, I 08 : ,,Ved trrengselstidens begyndelse blev "rt gli:,*?d
sabbaten. m-er:,
oe iorkvndte
herlig sträleglans,. som skal oplyse hele verden.
trt"uäto"' ia"t'
{:ld:,1*l^1t!;
;;
"a ro* her omtales,. sigter ifk" 11, i,"llJ^*,9
^'
;ö";"rci
tläiäärkiä;r' "i'"n
2 YM 283:,,Det klare lys, som med lynets fart for mellem livwasenerä";ü;;;' ;i"rää,'*". til en kort Pä
,ä"lffi
*9'g:Iiig:'
:T:1i:tt::1"::
frelse
medens
tid,
fremstiller den hurtighed, som skal prage dette vark, när det til sidst
ne,
den
ä;i;iär;;;ä:;;*iristus er i hettiedommen.
.,sgär
fremad
til fuldendelse."
Jordent
over
transsel
komme
;;ril;r-;"ä';t-;irü;;, vil derurin"
"?li"ill
at.ql.q:-j:i
ikke
for
i
6jler
holdt
äog
257: ,,En rrekke begivenheder vil vise , &t Gud er situationens
3
l,ä'itirärä;;"ä;;;
Pe J"'i tia vil 'den sildige regn'el1::-"-:1"Jll*-t-"1':
herre.
i'"ai"
;;;;;;c.
";;;i'ü;'ilä; ioi ut sive kraft.til den.tredje.eneell 12i""::2"
i;;ä;'"il
Rom 9,
,,Thi endeligt og afsluttende vil Herren gore regnskabet op
plager udgydes'"
berede oe rrjiö ;1 ; bestä i dei tid, da de syv sidste
pä J orden. "
over os' vil de sand
6 T 4011 ,,När forfolgelsens uvejr virkelig bryder los
2 VM 299: ,,Budskabet om Kristi retferdighed skal lyde fra den ene
vil bliv
anstrengelser
selvfornegtende
r@st'
fär hsre den sande hYrdes
ende af Jorden til den anden for at berede Herrens .vej. Det er Guds
v
folden,
f'ra
vild
gjort for at frelse de fortabte, og mange, som er faret
herlighed, som afslutter den tredje engels virksomhed.
komme tilbage og folge den store hyrde. ,
NT 63:,,Kristi ord gennem evangelist-profeten lyder pä ny i bjergpraover for verde
dikenen, og de galder os i denne sidste slagt:,,'Gor dig rede, bliv lys, thi dit
Krerlighed til Kristus og krerlighed til bradrene vil vidne
vil den tredje enge lys er kommet, Herrens herlighed er oprundet over dig.' . . . Dersom du
offi, at vi har vreret hos Jesus og lrert af ham. Da
oplyst af Herre
blive
vil
Jorden
hele
og
har beskuet hans skonhed, soin er den ypperste blandt titusinder, og som
budskab vokse til et hojt räb,
er idel ynde, og dersom din sjal er blevet oplyst af hans herlighed, sä er
herlighed."
dette ord fra Mesteren sendt til dig."
si
sluttede
de
og
dem'
over
hvile
BM 336, 331 z ,,Jeg sä et stort lys
2 LOH 234: ,,Hans herligheds, godheds, barmhjertigheds og sandheds
,u.*"n foi uforferdel at forkynde den tredje engels budskab. ' ' '
lys
vil sträle ud i denne verdens morke."
oB frygtlos
Guds herlighed hvilede over de tälmodige, ventende hetlige,
opfot
og
fald
BM 338: ,,Jeg blev vist fremad til den tid, da den tredje engels budskab
gav de den sidste hojtidelige advarsel, forkyndte Babylons
fra hende, for at de kunne undgä hend afsluttedes. Guds kraft havde hvilet over hans folk; de havde fuldfort deres
drede Guds folk til ät eä
-

\,rlll,

ctu

^ ^Li

n^,

vr

frygtelige skrebne.

"o

o
udrustet med kraft fra det hoje og med deres ansigter atoplyste
forkynd
for
ud
gik
tjenere
Guds
hengivenhed
strälende af heltig
i de religio
budskabet fra Himmelen. sj ale, som var spredt overalt fra de domt
ud
revet
blev
udvalgte
de
oB
samfufld, efterkom kaldet,
fsr staden gik ti
kirkesamfund, ligesom Lot blev revet ud af Sodoffiä'

grunde."

gerning og var beredte til den provende stund, der ventede dem. De havde
modtaget den sildige regn, vederkvegelsen fra Herrens äsyn, og det levende
vidnesbyrd var blevet genopvakket. Den sidste store advarsel havde lydt
overalt, og den havde opflammet og forbitret Jordens beboere, som ikke
ville antage budskabet.',

445: ,,De,
...T
bllver

som har sejret over verden, over selvet, over djavelen,

de udvalgte, som skal modtage den levende Guds segl."

I
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begyndte pä den (trangselstiden), fik vi alle
den levende Guds segl. Derefter iä jeg, at de fire elgle slap de fire vinde
los, og jeg sä hungerl pest og werd; nation rejste sig mod nation, og hele
verden var i forvirring."
DSS 543: ,,Verden er for sidste gang stillet pä prove, og alle-de, der har
vist sig trofasie mod de guddommelige forskrifter, 1,.ar fäet 'den levende
Guds led'. Sä holder Jesus op med at gä i forbon for menneskene i den
himmelske helligdom."

7 BC 968: ,,Straks for vi

Provetidens afslutning

TM 310, 223: ,,Indse hvert eneste ojeblik, at du mä have Helligänden i

dtg-

,,vi t-ranger til.at-blive helliggjort ved Helligänden hver

eneste time pä

vi blive fanget af fjenden og bringe vore sjele i fare."
Der er ikke blot vor opgaye at fortsette i Herrens tjeneste og gore
ftemgang fra är til är. Nei, vi burde for lange siden have taaet cudtirge
os til i hast at fuldfore sit verk ved Helligändens magtige kraft."
9T
,,Nu burde vi vrere besjrelet af et dybt alvor.,,
Denne tid rummer den storste fare.
Det eneste, som kommer til at overleve de syv sidste plager, er en hellig
dagen, ellers kan

BM 338-341: ,,Jeg sä engle haste frem og tilbage i Himmelen. En engel
med et skriverä'ds[ab ved hoften kom tilbage fra Jorden og meddelte
iesus, at han havde futdfort sin gerning, og at de hellige var talt og karakter.
Llr"gf"t. Derpä sä jeg Jesus, som havde giort tjeneste ved _arken, der
Det livsvigtige behov - den sidste menigheds storste behov - er ikke
indef,oldt Oe ii UuA, laste rogelsekarret ned. Han oploftede sine hander
medlemmer, flere pradikanter, flere penge eller bedre udstyr. Det
flere
kroner
deres
tog
engleheren
',
og
hele
'Det
er sket!
og sagde med hoj tosti
behov i dag er ändsfyldte irrrend og kvinder.
storste
g@r
vtet,
som
den,
'Lad
erklaring:
gav
hojtidelige
den
uI, *ia"ttr Jesus
retfardige
og
den
Vi här store institutioner.
främdeles gore uret, og den urene fremdeles blive uren,
fremdeles äve retfardigh"d, og den hellige fremdeles btive helliggiort'. . ' .
Vi har den bedste litteratur i verden.
Da Jesus forlod det illerhelligste, . . . blev Jordens beboere indhyllet i
en
og
Vi har den bedste organisation i verden.
morke. Der var da ingen mellemmand mellem syndige mennesker
fortornetGud....
Men hvis vi skal kunne fuldfore Guds v&rk, mä vi daelie dsbes af
sin
sig
Helligänden.
osifore
af
klredning
prastelige
jeg
sin
laegge
Jesus
Derpä sä
konged]ragt. Pä-ttunr hoved var der mange kroner, den ene krone inden i
Hvem vil betingelseslost folge dette megtige kald i denne sidste tid af
den anden. Omgivet af engleharen forlod han Himmelen' Plagerne var i Jordens historie?
frerd med at falde over Jordens beboere. Nogle anklagede Gud og forbandede ham. Andre ilede hen til Guds born og tryglede om undervisning om,
DER ER FARER FORUDE
hvorledes de kunne undfly hans straffedomme. Men de hellige havde intet
inderlige
den
sidste
faldet,
var
syndere
for
at give dem. Den sidste täre
Med 5 T 644: ,,Dersom Satan ikke kan holde menneskene bundet i ligegylbon opsendt, den sidste byrde bäret, den sidste advarsel givet.
diehedens is, vil han pr@ve at skubbe dem ind i fanatismens ild."
)'
forfreräe[g tyclelighed hsrte de ordene: 'For sent! For sent! '
Faith I Live By 140: ,,Den, som g@r krav pä at vare hellig, er det ikke i
skal vi ikke i dette ojeblik gore det, som tusinder ville onske, de havde rkeligheden. De, som er optegnet i de himmelske boger som hellige, er
gioit, när plagerne begynder at fatde? Da bliver det nemlig for sent at
e klar over det, og de er de sidste, som praler af deres egen godhed."
äu".gin" sig uden forbehold og daelig bede om Helligändens däb.

-SL 7: ,,De, som virkelig soger en fuldkommen kristen karakter, vil
Nu er tiden inde, da vi skal legge selvet til side og berede os for drig
n&re den tanke, at de er uden synd. Deres liv er upäklageligt, O* er
sildigregnen.
evende representanter for den sandhed, de har modtaget. frlen jo mere de
3 VM 168: ,,Hvorfor hungrer og torster vi ikke efter Andens gave' nar )poYer deres sind til at dvrele ved Kristi karakter, desto narmeie kommer
den er det middel, som vi kan fä kraft igennem? Hvorfor taler vi ikke om le, ,hans guddommelige billede, og desto klarere vil de opdage dets rene
ulol(ommenhed, og desto dybere vil de fole deres egne wagheder."
den, beder om den, Prrediker om den? "
TM 64: ,,Hvorfor kaster vi os ikke ned foran nädens trone som repre- VK. 65: ,,Jo n&rmere du kommer Jesus, jo mere ufuldkommen vil du
e die ud i dine egne oine, fordi dit syn vil blive klarere og dine mangler
sentanter foi menigheden og opsender alvorl'ge bonner fra et sonderbrudt
stä i tydetig modiretning til hans fuldkomne natur.
det
os
fra
over
udgydt
mä
blive
og sonderknust hjeite om, at Helligänden
o

h@je't"

COR 165: ,,Lad os som et folk ydmyge vore hjerter over for Gud

bonfalde ham om udgydelsen af Helligänden"'

og

En af den Ondes snarer
316: ,,Efter som afslutningen n&rmer sig, vil fjenden arbejde med al
gt for at bringe fanatisme ind iblandt os."

w
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fremholdt fo
FLERE CITATER TIL EFTERTANKE
293: ,,Falske teorier, ifort lysets klredning, vil blive
vild, hvi
udvalgte
de
endog
lede
at
säge
Guds folk. Pä den mäde vil Satan
BM 84, 85: ,,Mine ojne blev nu vendt bort fra herligheden, og jeg btev
det er muligt."
til levningen af Guds folk pä Jorden. Engelen sagde til dem: 'Vil I
logn i de henvistde syv sidste plager? Vil I indgä i herligfeden og nyde alt det, som
vil
afslutning,
tidens
os
n&rmer
vi
som
907:
7 BC
undgä
,,Efter
kun de, som er ledet af Helligänden' v Gud har beredt for dem, der elsker ham og er villige til at lide for hans
eruä bliu" bUndät med sandhed, at
ftr,tt" skelne sandhed fra vildfarelse'"
skyld? Hvis sä er, mä I do, for at I kan leve. Gor jer rede, gor jer rede, gor
ivrig
meget
er
de
at
rede! I mä have en grundigere beredelse, end I nu har . . . I mä ofre
TM 55: ,,Falske larere kan give det udseende af' at gore verden o ier til
Gud. Lag alt pä hans alter - jer selv, jeres ejendom og alt som et
for
t
midler
deres
og de vit mästJbr.rg"
ror-ö"J, ,ig,
-u"täat
met evende offer. At indgä i herligheden vil krreve alt.
vildfarelse
.'
blander
de
när
men
teorier;
deres
med
;;"ig[;a";
lede.,men"nesk"i^T9i:,r:
o.c.yil.
U"dragerisk
u"ätf."[deres
gennem
lidelse. Vi mä
sandhed, er
Himmelen vil ikke vare dyr, selv om vi opnär den
ikke fordi de er därli1
hele
tiden,
daglig
selvet
af.dg fra selvet, lade Jesus alene komme
forkert spor. Vi Uot itnää"ga a"tn-og moaitä dem'
ornagte
prover pä at satte sandh
Engelen sagde:'Fornegt
il syne og stadig have hans &re for aie.
mennesker, men foroi de eI fahke l&rere,- som
dens stemPel Pä lognen."
lvet; I mä skynde jer! '
af hans udvatgt
TM 61 : ,,Gud har en menighed Pä Jorden, som bestär
KH 19. august: ,,Bed Flerren om at äbenbare dig for die selv.
Dit
get j eg mä d@| "
folk, der holder hans bud'"
i den sidste men
Hvis du fristes til at kritisere ledere eller lregmand
KH 12. oktober:,,Vor evige lykke i fremtiden afhenger af, om vi har
giver i folgen
budbrerer
hed, g@r du vel i at betragte det räd, Herrens
ragt hele vor person, med alle dens muligheder og krefter, ind under
ydighed mod Gud og givet den ind under det guddommeliges herredome. . . . Jesus blev menneske for at kunne magle mellem mennesker og
ud . . . for at kunne genoprette menneskets oprindelige sindelag, som var
et tabt i Edens have ved Satans besnrerende fristelse.
Ved Jesus
ristus kan ethvert menneske sejre. . . ."

8

T

I SM: ,,Herren onsker, at hver eneste en af os skal vere besjalet af det
ybeste alvor."
5 T 267: ,,Bed om, at Helligändens magtige ressourcer med al deres
tyrkende, helbredende og forvandlende kraft mä ramme den lamme sjal
m et elektrisk stod og fä hver eneste nerye til at vibrere af nyt liv, sä at
ele mennesket kan blive rusket op af sin dode, iordiske, sanselige tilstand
g genvinde sin ändelige sundhed. Derved vil I blive delagtige i den
et faresignal f or os, for n
ddommelige natur efter at vrere undsluppet fordarvelsen i verden, som
Tilbojeligheden til at F"f:!is" q9 bqrde..Je{g"
hjerter blive fYldt m yldes det onde begar. I jeres sjele vil der blive genspejlet et billede af
Helligänden renser og forvandler os' vil vore
äffi, ved hvis sär I har fäet lregedom."
kerlighed til Gud og vor naste'
Det er sandt, at de fleste i den sidste.menighedherfor
"l]-T-1":1k:?",*::1
. CH 138:.,,Fop a!.ku4r-r-e.. b,Efg tenqgt.se fpfblfve t-enp mä syvgnde dags*
er der alligevel dventisterne
rystet ud; men til troäs
have Helligänoen i hjertöt ög i tjä*m"tö. H"tr"n trut optvit
os ä;;."lil'tf;u.*
sin lid Jil-5t-t::' -1t": t::,
om,
at
qä-r
menigheden en trofast gruppe, som har sat
Israel af i dag ydmyger srg .for ham, og .när . de renser
del fq
til at modtage sildigregnen,til.tase
teqrp_,e-[. f.o-f
ialens
ffiä"rlTä ä" ",r^ ri,nä u"t"at
.-+l -U."eSnitlp"ts. e, .vil .tran Sore ".{9reS.bq.nnpi for {e sygq og
at
bli
"hän;äiäiei"möä
og blive rede
elsigne brusen af
forkyndelsen uf UtO,tuü"i m"a et hojt räb
svääo;mö;.';
bortrykket.
PK 116: ,,När trjertet renses, bliver alt anderledes. Karakterens forvandanden bevregel
Dette er den sidste menighed. Gud vil ikke lede nogen sildigregnen'
er et vidnesbyrd for verden offi, at Kristus bor i hjertet. Guds And
3
under
er sjelen nyt liv og bringer tankerne og @nskerne i harmoni med Kristi
När de t,rofaste forkynder budskabet med stor kraft vidne for Mesteren
en stor skare komme ud af de faldne kirkesamfund,
p,a glarhavet'
stä sejrende sammen med de forlsste
vi bor daglig hu dtore
,,Alt det, apostlene udforte, skal ethvert menighedsmedlem
Nu er tiden inde til at berede sig for sildigregnen.
^J^T.3_3:
i dag."
tidligregnen.
under
sted
finde
mä
pä, at dette beredelsesvrerk
3t
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ME 3l: ,,Hver dag bad de om stadig at modtage en ny näde, sä at d
staaig tror,rrä nä hojere og hojere opad mod fuldkommenheden- Vep
H"nilatta"ttt medvirkän larte selv de wageste, ved at opove sig -i troen
C"A,'ut udnytte deres betroede evner oe 1t !liv-e- herliggjorte, tulre.ae 9
foradlede. När de i ydmyghed underkastede sig Helligändens omskabent
irrdflyddr", modtog de !n fylde af guddomskraft og blev omdannede
lighed med det guddommelige. . . .
Hvis alle var villige til det, ville alle fyldes med Anden' ' ' '
Enhver arbejder burde daglig trygle Gud om Andens däb."
cH 437:,,När det menneskelige redskab overgiver sin vilje til Guds vilj
vil Helligänden indvirke pä hjerterne."

SLF520:,,Ivorvirksomhederderintet,somvimerebehoverendd
ptullitr." lodät af samfund med Gu-d. Yl llt i yo1l daeliee In .nt::'-,111
hjertet vil sträle ud af ansiste
il; i;;A og iruite i Frelseren. Hans fred i kraft;
samfunde-t med Gud tt
overbevisende
en
give
stemmen
den vil
se pä os ligesom t
.vil
kunne
Menneskene
livet.
og
karakteren
foradle
meddele missionsa
vil
Dette
disciplene fordum, at 1i har varet hos Jesus.
kraft mä han ik
give,
denne
og
kan
andet
intet
bejderen en kraft, som
lade vige fra

sig.

"

Ubegransede muligheder

DSM 161 : ,,Den, som elsker Kristus hojest, vil udrette mest godt. D
findes ikke grenser for, hvor nyttig den er, som ved at satte sig selv
som h
side skaber ptuor for Helligändens virke i sin sjrel og lever et liv,
er helliget Gud."

SLF 163: ,,Enhver, som giver sig selv til Herrens tjeneste uden
forbehold, giver han magt til at opnä ubegrrensede resultater."

no

SE, JEG STAR FOR DAREN OG BANI(ER

Z SM 57: ,,Den store synd hos dem, som bekender sig til at vrere krist
er, at de ikke äbner hjertet og tager imod Helligänden."
COR I46t ,,Dersom du äbner hjerted @ren, vil Je-sus fylde tomrumrn
med sin Ands'gave, og da kan du blive en levende forkynder i dit hjem
menigheden, i verden."
7 T 33:,,Alt det, apostlene giorde, kan ethvert menighedsmedlem gor
dag. Vi mä arbejde *äO sä meget storre iver for at kunne fä Helligände
sä meget storre mäl, fordi den store ondskab krrever et mere afgiort k

tilomvendelse....
Pä denne tid, hvor alle tings ende

er n&r, burde menighedens nidk
hed da ikke overstige den forste menigheds nidkrerhed?
Burde Guds kraft ikke äbenbare sig endnu mregtigere i dag end

apostlenes tid?
I

I
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