
Du skal ikke følge din egen vej, og planlægge efter dit eget hoved; 
hvis du gør dette vil du med sikkerhed fejle. Sæt dig selv som elev i 
Kristi skole. Han vil undervise dig; han vil disciplinere dig og træne 
dig efter Hans måde at arbejde på. Og Talsmanden vil hjælpe dig med 
at huske alt hvad du har lært. Du vil opdage, at som du underkaster dig 
undervisningsprocessen, vil du blive åndeligt effektiv. Selv din 
hukommelse vil blive styrket. Jesu ord vil dukke op i dit sind præcis 
når du har behov for dem, og du kan således gentage Guds rige løfter 
for dit eget og andres hjerter. Når du er bekymret eller forvirret, vil du 
ikke belaste andre med det, men du vil gå direkte til den hjælp, som er 
givet dig – Talsmanden. På denne måde vil du vokse, medens du ser 
hen til Jesus, tror på Ham og stoler på Ham. Du vil på denne måde 
kaste alle dine bekymringer på Ham. Og medens du arbejder efter 
Guds metode, og fører en aggressiv krig, og er personligt involveret og 
samarbejder med Jesus, vil du vokse i nåden og i kundskaben om vor 
Herre og frelser Jesus Kristus. Voksende kristne er altid arbejdende 
kristne. Ingen må være inaktive i denne tid. Tanken om at være 
samarbejdere med Gud i arbejdet med at vende syndere fra deres 
fejlende vej, burde anspore os til et gøre en flittig indsats. Blot én sjæls 
frelse, som Kristus har købt og betalt med sit blod, vil glæde Frelseren. 

Talsmanden skal altid være hos dig, for at hjælpe dig. Enhver som vil 
følge Jesus, er blevet lovet at få del i Helligånden. Skal vi, som 
bekender os til at elske Jesus og til at have dette store håb, som er fuldt 
af herlighed og udødelighed, gå med bedrøvede ansigter og trøstesløse 
hjerter? Hvorfor er vi ikke alle levende i kærligheden til Jesus? 
Hvorfor er vore hjerter ikke fulde af glæde i Gud, selv når vi fristes og 
kommer ud for prøvelser? ”Min fred giver jeg jer”, hvorfor tager I den 
så ikke og viser at I virkelig er Kristi Ords gørere? Lad ikke jeres 
hjerter forfærdes og bliv ikke modløse. Bør vi ikke være fulde af 
glæde i Gud? 
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30. november 1891                                                                                   af E. G. White.

Resultater af den nye fødsel
Kristus sagde til Nikodemus, ”I må fødes på ny” (Joh. 3:7). Men 
Nikodemus kunne ikke forstå dette, fordi han, som rabbinerne, de 
skriftkloge og farisæerne, tænkte på naturlovene og ikke de åndelige 
love. Intet menneske kan forklare det, fordi det er overnaturligt, men 
den nye fødsel viser sig i praktiske resultater. ”Vinden blæser, hvorhen 
den vil, og du hører den suse, men du ved ikke, hvor den kommer fra, 
og hvor den farer hen. Sådan er det med enhver, som er født af 
Ånden.” Et af de stærkeste beviser på, at den nye fødsel har fundet 
sted er, at den nyfødte sjæl ikke længere er selvcentreret.

Guds Ånd arbejder på forskellig måde med forskellige individer, men 
alle har Guds fred, og glad og brændende taknemmelighed stiger, som 
røgelse, op mod Himmelen. Når Helligåndens dybe indflydelse føles i 
ens eget hjerte, vækkes ønsket om at andre også skal fødes på ny. 
Guds kærlighed tvinger ham til at arbejde indtrængende, med tårer og 
bøn, på at hans familie og venner må blive genforenet med Gud.

Enhver virkelig omvendt sjæl bliver født ind i Gud rige som 
missionær. De har alle fået implanteret en oprigtig nidkærhed og 
længsel efter at omvende mange sjæle til retfærdighed. De vil ikke 
vente på at disse sjæle kommer til dem, men går fremad for at søge 
efter, og redde det, som var fortabt. De har himmelens salvelse, de er 
bibragt en ny åndelig styrke, for dette er Talsmandens værk. De ved, af 
egen erfaring og ved Guds Ånd, hvordan de skal nå andre mennesker.
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