disciple, vil Han gøre dem skikkede til at arbejde for Ham.
Det menneske, der kender verdens elendighed og fortvivlelse til
bunds, ved, hvad det betyder at komme den til undsætning. Han
ser alle vegne sjæle i mørke, bukket under af synden; han ser
sorg og smerte. Men han ser også deres muligheder; han ser de
højder, de kan nå. Skønt mennesker har forspildt deres chancer,
ødelagt deres talenter, ødslet deres gudgivne manddoms
værdighed bort, bliver Skaberen æret ved deres forløsning.
Arbejdsbyrden for disse stakler på verdens usleste steder
lægger Kristus på dem, der føler for de uvidne og for sådanne,
som er helt ude i tovene. Han vil være dem nær, hvis hjerter er
påvirket af medlidenhed, for at hjælpe dem i deres arbejde for
de nødstedte, skønt deres hænder har set hårdt arbejde og
uvante for Kristi mission. Han vil arbejde gennem de, der kan
se nåden i elendigheden og dermed vinde de fortabte. Når
verdens Lys går forbi, vil de privilegerede, der er stedt i nød,
blive opdaget, og Kristus vil bringe deres elendighed til ophør
og give dem succes, hvor der tilsyneladende er forfald. Ulykker
vil ses som forklædte velsignelser; veer som nådestrømme.
Arbejdere, som kommer fra den jævne befolkning, deler sorger
med hele den menneskelige race, og de vil se Ham arbejde med
dem.
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Menneskefiskere
”På vej langs Galilæasøen så Jesus to brødre – Simon med
tilnavnet Peter, og Andreas. De var fiskere, og de var ved at
drage vod i søen. Jesus sagde til dem: ”Kom med mig, jeg vil
gøre jer til menneskefiskere!” Straks slap de garnene og fulgte
Ham. Jesus gik videre. Han så et andet brødrepar,
Zebedæus`sønner Jakob og Johannes, som sad i deres båd
sammen med deres far og bødede garn. Han kaldte på dem
også, og de forlod straks båden og deres far og fulgte Ham.”
Mattæus 4:18–22.
Disse mænds villige lydighed uden at sætte et eneste
spørgsmål og uden at få et løfte om løn synes usædvanligt; men
Kristi Ord var en invitation, som rummede alt det, Han ville
komme til at betyde for dem. Der var en drivende krafts
indflydelse i hans ord. Han havde ikke en lang udredning – en
uddybende forklaring – til dem, men hvad Han sagde, havde en
tiltrækkende magt over dem.
Kristus ville gøre disse ydmyge fiskere i samfund med sig
selv til velsignelse ved at tage dem ud af Satans tjeneste og
sætte dem i ind Guds tjeneste i stedet for. I dette arbejde ville
de blive Hans vidner; for de skulle bære sandheden til
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