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 Jesus går fra dør til dør. Han står foran ethvert sjæletempel og siger: 'Jeg står for døren og banker.' Som en himmelsk 
købmand åbner han for sine skatte og råber: 'Køb af mig guld, lutre t i ild, så du kan blive rig, og hvide klæder at iføre 
dig, så din nøgenheds skam ikke skal blive åbenbar.' . . . 'Luk jeres dør op,' siger den store købmand, som ejer de . 
åndelige rigdomme, 'og gør jeres indkøb hos mig. Det er mig, jeres Genløser, der råder jer til at købe af mig.' " - E. G. 
White.



DEN VENTENDE VEN
(Den 31. juli 1888, samme år som budskabet om retfærdighed ved tro så klart og tydeligt blev 
fremholdt for Guds folk, fandtes et digt i Review and Herald, der i oversættelse kan gengives som 
nedenfor. Det mærkes tydeligt, hvorledes Ånden i dette højtidelige budskab har fremkaldt disse 
betagende strofer.)

"Se, jeg står for døren og banker!
Hører du, hjerte! den kære røst?
Vil du indlade den hellige gæst,
hvis hoved er guld, hvis lokker er ranker?
Du har lagt dig, er du syg og træt?
At lukke op, er det ikke let?

Men, hjerte! det er den store Læge;
han har et middel for hvert et ve
og er kommet af ene medlidenhed.
Stå op, svage hjerte, og lad ham dig kvæge!
La’ dig dø? O, hvorfor siger du så,
når den store Læge ved døren monne stå?

Lyt, o hjerte! Hører du ham græde! 
Han er så dybt bedrøvet over dig. 
Mange farer har han mødt på sin vej 
og er vadet gennem floder så brede; 
og se, hjerte! hans pande og fod 
er såret; det bløder endnu!

Hvad! Vil du ikke tro det, hjerte? 
Mener du, ingen bryder sig om dig! 
Hvordan tør du? Ingen pil bored sig 
så dybt i hans sjæl til ulidelig smerte!
O, kunne jeg gøre dig begribeligt,
at dig han elsker usigeligt!

Gid du ville dig, hjerte, oplade!
Han ville iføre dig himmelsk hvidt, 
han ville dig fri fra dødsmørket dit 
og give dig i retfærds stråler at bade. 
Støttet til din ven du ville gå
til balsambedene, hvor liljer gro.

Sagte til døren mit hjerte er vanket, 
skubber nu slåen fra med et sæt 
og ser ind i de øjne, der sådan har grædt,
og kysser de hænder, som så længe har banket. 
Hjertet opløses i gråd for hans fod,
det klynger sig til ham i barnlig tro.

Se, hvor han elsker! Hvilket stævnemøde! 
Sygdommen er vegen, sukkene talt,
hjertet i Kristus nu har sit alt,
det i skinnende hvidt er opstået fra døde
og holder nadver med ham, det nyder hans vin –
Jeg er min vens, og han er min! "

"O, at så længe jeg lod ham ude! "
Det græder ved tanken om hans kærlighed,
 men han tilgiver hjertet dets syndighed
og giver det del i sin egen formue
og herlige natur – det besegler som sin 
med forsikring om kærlighed ren!

FORORDET
Ved et møde for medlemmerne i præsteforeningens rådgivende forsamling, der blev holdt i Des 
Moines i Iowa den 22. oktober 1924, blev det ”besluttet” at bede pastor Daniells om at udarbejde 
et samlet uddrag af fru Ellen G. Whites skrifter vedrørende emnet ”retfærdiggørelse af tro”. Med 
assistance fra mine arbejdere på præsteforeningens kontor påtog jeg mig denne påpegede opgave.
I overensstemmelse med at udarbejde et samlet uddrag af fru Ellen G. Whites skrifter blev der gjort
en udtømmende undersøgelse af alle profetiens ånds skrifter vedrørende dette ophøjede emne. Man 
har opbevaret disse skrifter i indbundne bøger så vel i trykte artikler i vort samfunds arkiver, der 
dækker en periode på 25 år fra 1887 til 1912. Så umådeligt stort var studiefeltet, der åbnede sig for 
mig og så storslået og opbyggende var de skjulte sandhedsskatte, der kom frem i lyset, at de fyldte 
mig med ærefrygt og med tanken om den højtidlige forpligtelse, der lå på mig, at skulle samle disse
perler fra deres ubemærkethed og anbringe dem i en krans af stråleglans og skønhed, hvor de kunne
opnå deres rette anerkendelse og modtagelse under afslutningen af det herlige værk, som den sidste 
menighed har fået betroet.
For at sikre mig mine kollegaers råd og vejledning sendte jeg på forhånd dele af manuskriptet til 
dem, for at de kunne have mulighed for at læse dem omhyggeligt Igennem. Svarene fra mine 
medarbejdere fra alle dele af Nordamerika har været opløftende og værdsat og deres opfordring til 
at fremme dette skriftlige forehavende blev kraftigt understreget. Et af forslagene, som blev fremsat
af flere prædikanter, har resulteret i, at jeg skulle forberede og skrive et kapitel om retfærdiggørelse



af tro fra de bibelske skrifter som en nødvendig introduktion til samlingen af profetiens ånds 
skrifter. Dette, tror vi, vil give kapitlet skriftlig autoritet og kontinuitet, som er så vigtigt for Guds 
folk i denne tid.
Guds Ord skildrer klart vejen til retfærdiggørelse af tro; profetiens ånds skrifter gør Ordet fyldigere
og forklarer tydeligt dette store emne. I vor blindhed og i vor hjertets sløvhed har vi vandret langt 
væk fra vejen, og i rigtig mange år har vi i den grad fejlet til at tilegne os denne ophøjede sandhed. 
Kristus har længe kaldt på sit folk, for at de i samlet enhed skulle leve efter dette store og 
grundfaste evangelium og modtage Kristi tilregnede retfærdighed og tilgivelse for de synder, der 
var blevet begået, og Kristi tildelte retfærdighed, for at vi skulle åbenbare guddommelig natur.
For at gøre dette samlerarbejde til den højst opnålige værdi var det nødvendigt at gøre mere end 
kun at samle en lang række blandede og fritstående citater fra både her og dér. Passende opstilling 
og kombinationer var nødvendige; den kronologiske orden var yderst vigtig; omstændigheder af 
særlige bestemte udtalelser skulle   forstås rigtigt i deres sammenhæng. Medmindre disse 
overvejelser blev imødekommet, kunne dette samlerarbejde kun vise sig at være forvirrende og 
besværlige. 
Et omhyggeligt og et sammenhængende studium af profetiens ånds skrifter med hensyn til emnet 
retfærdiggørelse af tro har ført til den faste overbevisning, om at instruktionen, der er givet os her, 
præsenterer to synspunkter: for det første er det den store og herlige kendsgerning, at ved troen på 
Guds Søn kan syndere modtage Guds retfærdighed;  for det andet var det Guds hensigt og i hans 
forsyns styrelse, at Han sendte dette specielle budskab til sit folk, der var samlet til General 
Konference i Minneapolis, Minnesota i året 1888, om at modtage Guds retfærdighed af tro. Netop 
dette andet synspunkt burde syvende dags adventister ikke overse, da de ellers vil gå glip af den 
allervigtigste lektie, som Herren havde haft til hensigt at lære sit folk dengang. Det er denne 
overbevisning, som har gjort det nødvendigt at inkludere instruktionen fra syvende dags 
adventisterne i Minneapolis Konferencen, deres erfaringer og åndelige vækstmuligheder i dette 
foreliggende samlerarbejde.
Hovedparten af vore medlemmer er i dag kommet til senere, siden erfaringerne kom til os. De er 
ikke bekendt med dem, men vore brødre behøver budskabet, også lektierne, som disse erfaringer 
har til hensigt at undervise os om. Fra nu af er behovet tilstede for at sætte en del af disse erfaringer
fra instruktionen i fokus. Erfaringerne ledsages af korte forklaringer af det, der dengang fandt sted.
De, som har fuld tillid til profetiens ånds gave til restmenigheden, vil sætte stor pris på 
samlerarbejdets udtalelser, der her er udgivet i bogform. Kun nogle af disse udtalelser har tidligere 
været genoptrykt, siden de først blev trykt i Review og Heralds spaltepladser. De fleste af dem blev
udeladt i de verserende numre af Review. Ikke i noget andet dokument er alle disse udtalelser 
blevet samlet i en sådan systematisk og kronologisk orden, som er præsenteret her. Må disse 
budskaber gøre deres bestemte arbejde i alles liv, som læser disse sider. Vidunderlig er 
velsignelsen, som Himlen venter på at udgyde. ”Klædt i Kristi Retfærdsbrynje vil menigheden gå 
ind i sin endelige konflikt”. Fru E.G. White
”På Kristi kroningsdag vil Han ikke anerkende nogen, der har plet eller rynke eller noget sådant. 
Men til hans trofaste vil Han give dem kroner af udødelig herlighed. De, som ikke ville, at Han 
skulle herske over, vil se Ham omgivet af de forløstes hær; de vil se, at enhver af dem bærer tegnet 
Herren Vor Retfærdighed”. Fru E.G. White 

Første kapitel
KRISTUS VOR RETFÆRDIGHED
Kristus vor retfærdighed er det mest ophøjede budskab, der fremsættes i de hellige skrifter. Uanset i
hvor mange forskellige former og udtryksmåder dette budskab udfoldes og fremstilles, så er det 
centrale og altoverskyggende emne fra hvert punkt betragtet "Kristus vor retfærdighed" .
Skabelsesberetningen åbenbarer Kristi underfulde visdom og kraft. Ved ham blev alt skabt, Kol. 1, 
14-16. Den første Adams synd med alle dens frygtelige følger er fortalt, for at Kristus, den anden 
Adam, kan blive hyldet som Forløser og Genopretter. Rom. 5, 12-21. Døden med al dens rædsel er 



fremstillet for os, for at Kristus kan blive ophøjet og forherliget som Livgiver. 1 Kor. 15, 22. Dette 
livs skuffelser, sorger og tragedier er gengivet, for at Kristus kan blive søgt som den store Trøster 
og Befrier. Joh. 16, 33. Vor syndige, fordærvede natur er malet i stærke farver for at vise os hen til 
Kristus som den, der kan rense os og virkelig blive "Herren vor retfærdighed".
Således er det gennem hele den hellige skrift - hver detalje af sandheden peger på en eller anden 
måde hen til Kristus som vor retfærdighed.
Men retfærdighed indtager en stor plads i Guds ord som et særskilt, klart udformet emne af stor 
betydning. Dens oprindelse, dens natur, dens mulighed for at blive tilegnet af syndere, samt de 
betingelser, hvorpå den kan opnås, bliver fremstillet med stor klarhed i den oprindelige, autoritative
store lærebog om retfærdighed.
Om oprindelsen til retfærdighed læser vi: "Du står med retten, Herre." Dan. 9, 7. "Retfærdig er 
Herren på alle sine veje." Sl. 145, 17. "Din retfærd er som Guds bjerge!" Sl. 36, 7. "Din retfærd er 
ret for evigt." Sl. 119, 142. "Retfærdig er Herren, han elsker at øve retfærd! " Sl. Il, 7. "Herren er 
retvis, min klippe, hos hvem ingen uret findes." Sl. 92, 16.
Med hensyn til retfærdighedens natur taler skriften meget tydeligt. Den fremstilles som det stik 
modsatte af synd og er forbundet med hellighed og gudsfrygt. "Bliv ædru, som ret er, og synd 
ikke." 1 Kor. 15, 34. "At I skal opgive jeres tidligere levned og aflægge det gamle menneske, som 
fordærves ved sine bedrageriske lyster, og fornyes i jeres sinds ånd og iføre jer det nye menneske, 
der blev skabt i Guds lighed til at leve i den retfærdighed og fromhed, som hører sandheden til." Ef.
4, 22-24. "Lysets frugt består jo i al godhed og retfærdighed og sandhed." Ef. 5, 9. Jag efter retfærd,
gudsfrygt, troskab, kærlighed, udholdenhed, sagtmodighed." 1 Tim. 6, 11. "Al uretfærdighed er 
synd." 1 Joh. 5, 17.
Måske den bedste og mest inspirerende udtalelse i hele Bibelen angående retfærdighed er følgende 
om Kristus: "Du elskede ret og hadede uret, derfor salvede Gud, din Gud, dig med glædens olie 
fremfor dine fæller." Hebr. 1, 9. Dette stiller retfærdigheden op som modsætningen, den direkte 
kontrast, til uretfærdighed og synd.
Således erklærer ordet, at Gud er retfærdighedens ophav, og at den er en af hans guddommelige, 
hellige egenskaber.
Det store spørgsmål vedrørende Guds retfærdighed, spørgsmålet, som har den allerstørste interesse 
og betydning for os, er vort personlige forhold til denne retfærdighed. Hører retfærdighed i nogen 
måde den menneskelige natur til? Hvis den gør det, hvordan kan den da opelskes og udvikles? Gør 
den det ikke, er der da en måde at opnå den på? Og i så fald ved hvilke midler og hvornår?
For det sind, der ikke er belært og oplyst af Guds ord er dette et stort, dunkelt og forvirrende 
problem. I forsøg på at løse det har mennesket i sandhed haft "så mange sære ting for". Men det er 
ganske unødvendigt at være i uvished og forvirring angående vort forhold til Guds retfærdighed, 
for det er klart fremstillet i skrifterne, hvorledes forholdet virkelig er.
Bibelen erklærer, at "alle har jo syndet og mangler herligheden fra Gud", Rom. 3, 23; at vi er 
"kødelig, solgt som træl under synden", Rom. 7, 14; og "der er ingen retfærdig, ikke en", Rom. 3, 
10; at i vort kød "bor der intet godt", Rom. 7, 18; og endelig, at vi er "opfyldt af alskens 
uretfærdighed", Rom. 1, 29. Dette besvarer klart spørgsmålet, om der til en vis grad er retfærdighed
boende i den menneskelige natur. Det er der ikke. Den menneskelige natur er tværtimod fyldt med 
uretfærdighed.
Men vi finder i det samme ord det gode og glædelige budskab, at Gud har gjort udvej for, at vi kan 
blive renset for vor uretfærdighed og blive iklædt og fyldt med hans fuldkomne retfærdighed. Vi 
finder, at denne udvej var skabt og blev åbenbaret for Adam, så snart han var faldet fra sit høje og 
hellige stade. Denne nådige foranstaltning har været forstået og fastholdt af faldne, uretfærdige 
mennesker lige fra begyndelsen af den voldsomme og ulige kamp imod synden. Dette lærer vi af 
følgende vidnesbyrd, der er nedtegnet i de hellige skrifter:
1. I en af sine prædikener henviser Kristus til Adams anden søn og omtaler ham som den 
"retfærdige Abel". Matt. 23, 35. Og Paulus erklærer, at Abel fik "det vidnesbyrd, at han var 
retfærdig". Hebr. 11, 4.



2. "Derpå sagde Herren til Noa: 'Gå ind i arken med hele dit hus, thi dig har jeg fundet retfærdig for
mine øjne i denne slægt. "1 Mos. 7,1. Atter siges der: "Noa var en retfærdig, ustraffelig mand 
blandt sine samtidige; Noa vandrede med Gud," 1 Mos.. 6, 9.
3 "Abraham troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed." Rom. 4, 3.
4 "Men han udfriede den retfærdige Lot, som led under de tøjlesløse menneskers udsvævende liv. 
Thi mens denne retfærdige mand boede iblandt dem, pintes han dag ud og dag ind i sin retfærdige 
sjæl ved de lovløse gerninger, han så og hørte," 2 Pet, 2, 7. 8.
5 Om Zakarias og Elisabet, der levede lige før Kristi fødsel, siges der: "De var begge retfærdige for 
Gud og levede ulasteligt efter alle Herrens bud og forskrifter." Luk. 1, 6.
6. Apostelen Paulus erklærer, at hedningerne, for hvem han havde prædiket evangeliet, "vandt 
retfærdighed". Rom. 9,30; 6, 17-22.
Således ses det, at fra løftet til Adam til afslutningen på aposteltiden var der hele tiden mænd og 
kvinder, som tilegnede sig Guds retfærdighed og fik vidnesbyrd om, at de behagede Gud.

På hvilke betingelser?
Hvordan blev det opnået? På hvilke betingelser fandt denne vidunderlige handling sted? Var det, 
fordi den tid og de forhold, hvorunder disse mænd og kvinder levede, var særligt gunstige for 
opnåelse af retfærdighed? 'Eller skyldtes det naturlige, særligt høje egenskaber hos de mennesker, 
der nåede sådanne gudsfrygtens højder?
Alle beretninger om tider og mennesker giver et negativt svar. De var mennesker med samme natur
som vor, og deres omgivelser "pinte" deres retfærdige sjæl dag ud og dag ind. 2 Pet. 2, 7. 8. De .fik 
retfærdighedens uvurderlige velsignelse på samme måde, på den eneste måde, som det har været 
muligt for noget menneske at få den, siden Adam syndede.
Måden at blive retfærdig på har fået en fremtrædende plads i Det nye Testamente. Den klareste og 
mest fuldstændige redegørelse findes i Paulus' brev til romerne, Straks i begyndelsen af sin 
argumentation erklærer apostelen: ”Jeg skammer mig nemlig ikke ved evangeliet, thi det er en
Guds kraft til frelse for enhver, som tror. . . , Thi i evangeliet åbenbares retfærdigheden fra Gud, af 
tro til tro som der står skrevet: 'Den retfærdige skal leve af tro.' " Rom. 1, 16. 17.
Det er evangeliet, der åbenbarer Guds fuldkomne retfærdighed for menneskene. Evangeliet 
åbenbarer også måden, hvorpå syndige mennesker kan opnå denne retfærdighed, nemlig ved tro. 
Dette er fremstillet mere udførligt i følgende skriftsteder:
"Thi i hans øjne vil intet menneske blive retfærdiggjort af lovgerninger; ved loven når man nemlig 
kun at erkende sin synd. Men nu er der uden lov åbenbaret en retfærdighed fra Gud, hvorom loven 
og profeterne vidner, en retfærdighed fra Gud ved tro på Jesus Kristus for alle dem, der tror." Rom. 
3,20-22.
I den første del af disse vers viser apostelen, hvilken andel loven har i spørgsmålet om 
retfærdiggørelse. "Ved loven når man nemlig kun at erkende sin synd." Erkendelse af synd, ikke 
befrielse fra synd. Loven påviser synd. Ved at gøre dette erklærer den, at hele verden står 
strafskyldig for Gud. Rom. 3. Men loven kan ikke frigøre fra synd. Ingen anstrengelse, synderen 
kan gøre sig for at adlyde loven, kan udslette hans skyld eller skænke ham Guds retfærdighed.
Denne retfærdighed, siger Paulus, fås "ved tro på Jesus Kristus, . . . hvem Gud ved hans blod 
fremstillede som sonemiddel, ved tro; det gjorde Gud for at vise sin retfærdighed, da han i sin 
langmodighed havde båret over med de synder, som forhen var begået". Rom. 3,22-25.
Det er ved tro på Kristi blod, at alle den troende s synder bliver udslettet og Guds retfærdighed 
tilregne s ham i stedet. O, hvilken vidunderlig handling! Hvilken åbenbaring af guddommelig 
kærlighed og' nåde! Her er et menneske, som er født i synd. Ifølge Paulus er han "opfyldt af alskens
uretfærdighed". Hans syndige arv er den værste, man kan tænke sig. Hans miljø er det ringeste 
blandt ugudelige. På en eller anden måde når Guds kærlighed, der stråler ud fra Golgatas kors, 
denne mands hjerte. Han overgiver sig, angrer, bekender og gør i tro krav på Kristus som sin 
Frelser. I samme øjeblik antages han som et Guds barn. Alle hans synder bliver tilgivet, hans skyld 
udslettes, han regnes som retfærdig og står som antaget og retfærdiggjort over for den 



guddommelige lov. Og denne forbavsende, mirakuløse forandring kan ske i løbet af et øjeblik. 
Dette er retfærdighed ved tro.
Efter at apostelen har fremsat disse klare, kraftige udtalelser om, hvordan retfærdiggørelsen finder 
sted, illustrerer han denne sandhed med et konkret tilfælde. Han bruger Abrahams erfaring som 
eksempel.
"Hvad skal vi da sige, at Abraham, vor kødelige stamfader, har opnået?" Rom. 4,1.
Vi aner, hvad han vil svare, og siger: Abraham fandt retfærdighed. Men hvordan - på hvilken 
måde? Paulus fortæller os det:
"Hvis Abraham blev retfærdiggjort af gerninger, har han jo noget at rose sig af; dog ikke over for 
Gud." Rom. 4, 2.
Retfærdiggjort af gerninger er en gisning, en formodning; han siger nemlig: hvis noget sådant 
kunne ske. - Er det den måde, man opnår retfærdighed på?
"Hvad siger nemlig skriften? 'Abraham troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed'." Rom.
4, 3.
Denne udtalelse godtgør for evigt, på hvilken måde Abraham opnåede Guds retfærdighed. Det var 
ikke af gerninger, men ved tro.

Abrahams måde den eneste
Efter at Paulus har afgjort spørgsmålet om, hvordan Abraham opnåede Guds retfærdighed, 
fortsætter han med at påvise, at det er den eneste måde, hvorpå nogen kan opnå retfærdighed.
”Den som ikke har gerninger at opvise, men tro på ham, som retfærdiggør den ugudelige: ham 
regnes hans tro til retfærdighed." Rom. 4, 5.
Hvilken godhed! Hvilken stor medfølelse! Herren, som er "retfærdig på alle sine veje", tilbyder 
enhver fattig, svag, hjælpeløs, håbløs synder, som vil tro på, hvad han siger, sin egen fuldkomne 
retfærdighed. Læs det igen: "Den, som ikke har gerninger at opvise, men tror på ham, .. . ham 
regnes hans tro til retfærdighed."
Så betydningsfuld, så fundamental er denne måde at blive retfærdiggjort på, at apostelen fortsætter 
gennem hele kapitlet med at fastslå, og repetere og indprente alle det, som han har gjort så klart 
med få ord. Her er nogle af hans udtalelser:
Således priser også David det menneske saligt, som Gud tilregner retfærdighed uden gerninger." 
Rom. 4, 6.
"Vi siger jo: 'Troen blev regnet Abraham til retfærdighed.' " Rom. 4,9.
"Fuldt forvisset om, at det, Gud har forjættet, har han også magt til at gøre. Derfor blev det også 
regnet ham til retfærdighed. Men ikke for hans skyld alene står der skrevet, at det blev ham 
tilregnet, men også for vor skyld, hvem det skal tilregnes, os, som tror på ham, som opvakte Jesus 
fra de døde, vor Herre, der blev givet hen for vore overtrædelsers skyld og opvakt for vor 
retfærdiggørelses skyld." Rom. 4, 21-25.
Denne klare og bestemte udtalelse viser for bestandig enhver fortabt sjæl den eneste vej fra synd og
skyld og fordømmelse til retfærdighed og befrielse fra fordømmelse og død. Dette stemmer overens
med alle andre bibelske vidnesbyrd angående det store problem: Hvordan man bliver retfærdig.
De tre ord: "Retfærdighed ved tro", står som udtryk for den vidunderligste handling, som 
menneskelig forstand kan fatte i denne materielle verden. De giver udtryk for den største gave, som
Gud i sin uendelige rigdom kunne skænke menneskeheden. Den store kendsgerning, som er udtrykt
i disse tre ord, er blevet studeret, forklaret og lovsunget af millioner i svundne tider og er fremdeles 
det emne: som er af allerstørste interesse og betydning for den menneskelige familie.
Ved et studium af disse udtalelser finder vi, at Guds lov kræver retfærdighed af alle, som befinder 
sig inden for dens retsområde. Men ved overtrædelse har alle gjort sig ude af stand til at yde den 
retfærdighed, som loven kræver. Hvad skal synderen da gøre? Hans overtrædelse af Guds 
retfærdige lov har gjort ham uretfærdig. Dette har bragt ham ind under lovens fordømmelse. 
Fordømmelsen medfører, at han er hjemlodden til straf for overtrædelsen. Straffen er døden. Han 
har en gæld, som kræver hans liv. lian er under en fordømmelse, som han aldrig kan unddrage sig. 



Han står over for en straf, som han aldrig kan undslippe. Hvad kan han gøre? Er der en vej ud af 
denne mørke, håbløse situation? Ja, det er der.
"Men nu er der uden lov åbenbaret en retfærdighed fra Gud, hvorom loven og profeterne vidner, en 
retfærdighed fra Gud ved tro på Jesus Kristus for alle dem, der tror." Rom. 3, 21. 22.
Dette viser, hvorledes lovens krav kan imødekommes, og fastslår, at den eneste måde, det kan ske 
på, er "ved tro". For det naturlige, uoplyste .ind er denne løsning på det store problem et mysterium.
Loven kræver lydighed; den kræver retfærdige gerninger i livets gøremål. Hvordan kan sådanne 
krav imødekommes ved tro i stedet for ved gerninger? Svaret gives med tydelige ord:
"Alle. . . bliver retfærdiggjorte uforskyldt af hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus, hvem Gud 
ved hans blod fremstillede som sonemiddel, ved tro; det gjorde Gud for at vise sin retfærdighed, da 
han i sin langmodighed havde båret over med de synder, som forhen var begået." Rom. 3, 24.25.
Hvilken vidunderlig løsning på syndens forfærdelige problem! Kun vor evige, alvise og 
medlidende Fader kunne og ville tilvejebringe en sådan løsning. Kun inspirerede skrifter kunne 
åbenbare den. Og denne måde at gøre en synder retfærdig på findes kun i Kristi rene evangelium.
"Ved tro kan han (synderen, der så frygteligt har forurettet og krænket Gud) komme frem for Gud 
med Kristi fortjenester, og Herren overfører sin Søns lydighed til synderens konto. Kristi 
retfærdighed antages i stedet for menneskets synd." - Review and Herald, 4. november 1890.
Kristus kom til denne verden som vor Genløser. Han blev vor stedfortræder. Han tog vor plads i 
kampen mod Satan og synden. Han blev fristet i alle ting ligesom vi, men syndede aldrig. Han 
elskede ret og hadede uret. Hans liv i fuldkommen lydighed opfyldte lovens højeste krav. Og det 
vidunderlige er, at Gud antager Kristi retfærdighed i stedet for vore mislykkede bestræbelser, vor 
uretfærdighed!
I denne guddommelige retshandling sker det, at "Gud tager imod, tilgiver og retfærdiggør. . . og 
elsker ham (synderen), som han elsker sin Søn". Samme. Intet under, at Paulus kundgjorde for hele 
verden, at det var Kristi kærlighed, der tvang ham i hans besværlige arbejde, og at han regnede det 
som en stor forrettighed og glæde at lide tab på alt for at få Kristus i eje og stå klædt i hans 
retfærdighed, som tilregne s synderen ved tro.
Således forklares det, hvorledes troen tager gerningernes plads og regnes til retfærdighed. Denne 
vidunderlige sandhed skulle stå fuldstændig klar for enhver troende og være en personlig erfaring. 
Den skulle få os til at ophøre med vore egne gerninger, anstrengelser og kampe og gå ind i en stille,
tillidsfuld, levende tro på Kristi fortjenester, lydighed og retfærdighed. Dette må vi fremholde for 
Gud i stedet for vore egne nederlag. Vi bør med glæde tage imod den tilgivelse og retfærdiggørelse,
der er skænket os, og skulle nu erfare den fred og glæde, som en sådan forunderlig handling kan 
tilføre vore hjerter.
"Da vi nu er retfærdiggjorte af tro, har vi fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus." Rom. 5,1.

Mange er gået fejl af vejen
Hvor mærkeligt og hvor bedrøveligt det er, at denne enkle, herlige vej til retfærdighed synes så 
vanskelig for det naturlige, kødelige hjerte at linde og acceptere! Det var en stor sorg for Paulus, at 
Israel, hans eget folk efter kødet, gik så sørgeligt fejl af vejen. Han sagde:
"Israel derimod, som jagede efter en lov, der kunne føre til retfærdighed, nåede ikke frem til en 
sådan lov. Hvorfor ikke? Fordi de søgte den, ikke ved tro, men som om den kunne vindes ved 
gerninger." Rom. 9, 31. 32.
Hedninger derimod, "som ikke jagede efter retfærdighed, vandt retfærdighed, nemlig 
retfærdigheden af tro." Rom. 9, 30.
Og nu afslører apostelen den virkelige hemmelighed ved Israels fejltrin:
"De forstår nemlig ikke retfærdigheden fra Gud, men søger at opstille deres egen retfærdighed og 
har derfor ikke bøjet sig under retfærdigheden fra Gud. Thi Kristus er lovens ophør (den, som loven
viser hen til), så retfærdighed gives enhver, som tror." Rom. 10, 3. 4.
Til sidst slutter apostelen sin forklaring af dette ophøjede emne med disse fortrøstningsfulde ord:
"Hvad siger den da? 'Ordet er dig nær, i din mund og i dit hjerte (nemlig det troens ord, som vi 
prædiker).' Thi når du med din mund bekender Jesus som Herre og i dit hjerte tror, at Gud opvakte. 



ham fra de døde, skal du blive frelst. Thi med hjertet tror man til retfærdighed, og med munden 
bekender man til frelse." Rom. 10, 8-10.
"Retfærdighed ved' tro" er ikke en teori'. Mennesker kan have en teori derom og samtidig "ikke 
forstå retfærdigheden fra Gud, men søge at opstille deres egen retfærdighed". "Retfærdighed ved 
tro" er en guddommelig tilregnelse og en personlig tilegnelse, en erfaring. Det er en underkastelse 
under "Guds retfærdighed". Det er en forandring af vor stilling over for Gud og hans lov, Det er en 
genskabelse, en ny fødsel. Uden denne forandring er der intet håb for synderen; han vil forblive 
under fordømmelse af Guds uforanderlige, hellige lov; dens frygtelige straf vil stadig hænge over 
hans hoved.
Hvor yderst vigtigt det da er, at vi gennem en klar, positiv erfaring kommer til erkendelse af, at 
denne store, .livsvigtige retshandling, der kaldes ”retfærdighed ved tro", er bragt ind i vort hjerte og
liv ved Guds kraft. Kun da kan vi med rette bede Herrens bøn og sige: "Vor Fader, du som er i 
Himlene! helliget vorde dit navn! "
"Dette navn helliges af Himmelens engle og af de syndfri verdeners beboere. Når du beder: 'Helligt 
vorde dit navn! ' så beder du om, at det må blive helliget i denne verden, helliget i dig. Gud har 
bekendt dig for mennesker og engle som sit barn; bed derfor om, at du ikke må vanære det kønne 
navn, som er nævnet over jer'. Gud sender dig ud i verden som sin repræsentant. I enhver handling 
bør du åbenbare Guds navn. Denne bøn kræver, at du kommer i besiddelse af hans karakter. Du kan
ikke hellige hans navn, du kan ikke repræsentere ham over for verden, medmindre du i liv og 
karakter repræsenterer selve hans liv og karakter. Dette kan kun ske derved, at du modtager Kristi 
nåde og retfærdighed." - Naturens Talerstol, ældre udgave, side 140.

PROFETIENS ÅNDS VIDNESBYRD
"Tilskynd dem til at koncentrere deres opmærksomhed om at sikre sig den kosteligste gave, der kan skænkes dødelige 
mennesker - Kristi retfærdigheds klædning." - Testimonies, 9. bind, side 114.

"Alle, som smykker sig med helligdommens prydelser, men ikke er iklædt Kristi retfærdighed, deres nøgenheds skam 
skal blive åbenbar:' - Samme, 5. bind, side 81.

Åndet kapitel
ET BUDSKAB AF STØRSTE BETYDNING

For næsten fyrretyve år siden (1888) kom der et meget klart vækkelsesbudskab til syvende dags 
adventistmenigheden. Det blev på den tid betegnet som "budskabet om retfærdighed ved tro". Både
selve budskabet og den måde, det fremkom på, gjorde et dybt og varigt indtryk på prædikanter og 
menighedsmedlemmer, og den mellemliggende tid har ikke udvisket dette indtryk af erindringen. 
Indtil i dag har mange af dem, der hørte budskabet, da det fremkom, været dybt interesserede i det 
og bekymrede for det. I alle disse lange år har de haft den faste overbevisning og næret et inderligt 
håb om, at dette budskab en dag ville få en fremtrædende plads iblandt os, og at det ville udføre den
renselse og fornyelse af menigheden, som de troede, at Herren havde sendt det til.
Blandt de indflydelser, som har ført til denne overbevisning, er det guddommelige vidnesbyrd, der 
ledsagede budskabet om retfærdighed ved tro, som det fremkom ved generalkonferensen, der blev 
holdt i byen Minneapolis, Minnesota, i året 1888. Lige fra den første begyndelse har Profetiens Ånd
givet budskabet og dets fremholdelse på den tid sin sanktion. I det enkleste og tydeligste sprog blev
det sagt os, at Herren ledede og til skyndede mænd til at forkynde dette særlige budskab om 
retfærdighed ved tro. Om denne skelsættende konferens og de mænd, som fremholdt dette specielle
budskab, er der udtalt:
Herren har i sin store nåde sendt et meget dyrebart budskab til sit folk. . . . Dette budskab skulle på 
en mere tydelig måde fremstille den ophøjede Frelser som offeret for hele verdens synder. Det 
fremstillede retfærdiggørelse ved tro på vor stedfortræder; det indbød folket til at tage imod Kristi 
retfærdighed, som åbenbares i lydighed mod alle Guds bud. Mange havde tabt Jesus af syne. De 



trængte til at få deres blik rettet imod hans guddommelige person, hans fortjenester og 
uforanderlige kærlighed til den menneskelige familie. Al magt er givet i hans hånd, for at han skal 
give menneskene rige gaver og skænke det hjælpeløse menneskelige redskab sin egen 
retfærdigheds dyrebare gave. Dette er det budskab, som Gud befalede at give verden. Det er den 
tredje engels budskab, som skal forkyndes med høj røst og ledsages af udgydelsen af hans Ånd i 
rigt mål." - Testimonies to Ministers, side 91,92.
Enhver sætning i denne indholdsrige udtalelse er det mest grundige studium værd. Lad os i korthed 
analysere den:
1, Et meget dyrebart budskab. "Herren har i sin store nåde sendt et meget dyrebart budskab til sit 
folk."
2. Formålet. "Dette budskab skulle på en mere iøjnefaldende måde fremstille den ophøjede Frelser 
som offeret for hele verdens synder."
3. Hensigten. a. "Det fremstillede retfærdiggørelse ved tro på vor stedfortræder." b. "Det indbød 
folket til at tage imod Kristi retfærdighed, som åbenbares i lydighed mod alle Guds
bud. "
4. Behovet. a. "Mange havde tabt Jesus af syne." b. "De trængte til at få deres blik rettet imod hans 
guddommelige person, hans fortjenester og uforanderlige kærlighed til den menneskelige familie."
5, Hjælpemidlet. ca. "Al magt er givet i hans hånd." b: "For at han skal give menneskene rige 
gaver." c; "Og skænke det hjælpeløse menneskelige redskab sin egen retfærdigheds dyrebare gave. 
"
6. Udstrækning. "Dette er det budskab, som Gud befalede at give verden."
7. Hvad det virkelig er. "Det er den tredje engels budskab, som skal forkyndes med høj røst og 
ledsages af udgydelsen af hans Ånd i rigt mål."
Det er vanskeligt at fatte, hvordan der kunne opstå misforståelse og usikkerhed med hensyn til den 
himmelske anerkendelse af dette budskab. Det siges tydeligt, at Herren sendte budskabet, og at han 
ledede de menneskers sind, som var så dybt grebet af det, og som forkyndte det med en sådan alvor
og iver.
Det bør her erindres, at den vej, budbærerne fulgte i de efterfølgende år, intet har at gøre med den 
bestemte og ofte "gentagne udtalelse, at de var ledet af Herren til at forkynde denne grundlæggende
evangeliske sandhed for hans folk på den bestemte tid.
Det var ikke alene Guds hensigt at fremstille dette budskab om retfærdighed ved tro for sin 
menighed; det skulle også fremholdes for verden. Og endelig siges det at være "den tredje engels 
budskab, som skal forkyndes med høj røst og ledsages af udgydelsen af hans Ånd i rigt mål". Det er
åbenbart, at anvendelsen af dette budskab ikke var begrænset til tiden for konferensen i 
Minneapolis, men at dets anvendelse udstrækker sig til tidens ende, og følgelig har det større 
betydning for menigheden på vor tid, end det kunne have i 1888. Jo nærmere vi kommer Guds store
dag, desto større vil behovet blive for den indre renselse, som det blev sendt for at udføre. Vi har i 
sandhed al mulig grund til at foretage en ny, mere alvorlig og helhjertet granskning og forkyndelse 
af dette budskab.
Guds budskaber og tilskikkelser er altid betydningsfulde. De er altid nødvendige for fuldførelsen af
det særlige værk, som de er forbundet med. Han sender dem til opfyldelse af sit forsæt. De kan ikke
tilsidesættes. De kan ikke slå fejl. De vil før eller senere blive forstået, anerkendt og givet deres 
rette plads. Derfor må det forventes, at budskabet om retfærdighed ved tro, der kom så klart til 
menigheden i 1888, vil blive indrømmet en fremtrædende plads ved afslutningen på den store 
bevægelse, som vi er knyttet til.

Tredje kapitel
FORBEREDENDE BUDSKABER
Bibelens beretning om Guds handlemåde med sit folk indeholder den gavnligste undervisning for 
Guds sidste menighed. Den viser, at han igennem århundrederne kun har haft et uforanderligt, evigt
forsæt. Han har ikke tilladt nogenting at omstøde dette forsæt. Alle de kriser og vanskeligheder, der



er opstået, har han haft under kontrol. Han har forudset de lurende farer langs vejen og har sendt 
advarsler til sit folk for at vogte og beskytte dem. Når de har trængt til budskaber, der kunne 
vække, inspirere og forny dem, har han oprejst budbærere til at forkynde budskaberne. Den store 
udvandringsbevægelse fra Ægypten til Kana'an, historien om Samuel og Israel, om David og det 
rige, han blev valgt til at grundlægge, om Jeremias' tragiske erfaringer i Judas rige og dets erobring 
og fangenskab - er alt sammen eksempler: på dette.
I beretningerne om disse store kriser finder vi, at Guds budskaber til folket var af en tosidet 
karakter: For det første påpegede de de bedrag, hans folk var ført ud i, og advarede dem om de 
alvorlige følger, det ville få, hvis de ikke vendte tilbage til ham; for det andet åbenbarede de 
tydeligt, hvilken hjælp de behøvede, og gav forsikring om, at han ikke alene ville imødekomme alle
deres behov, men også ville inspirere dem og give dem kraft til at tage imod den lovede hjælp, hvis 
de blot ville begære den af hele deres hjerte. Der manglede intet fra Herrens side i fuldkomment at 
kunne imødegå ethvert bedrag og enhver fare, hvormed Satan søgte at ødelægge folket og Guds 
sag.
Udviklingen og erfaringerJ,1e i forbindelse med forkyndelsen af budskabet om retfærdighed ved 
tro i 1888 har en slående lighed med Guds folks erfaringer i den henrundne tid. Det ville være godt 
at foretage en meget nøje betragtning af Profetiens Ånds budskaber lige forud for konferensen i 
Minneapolis i 1888.

Budskaberne i 1887
Profetiens Ånds vidnesbyrd, som modtoges i løbet af 1887, advarede om fare. De nævnede atter og 
atter et bestemt onde, et bedrag, som menigheden var faldet for. Det blev påpeget, at dette bedrag 
bestod i det skæbnesvangre fejlgreb, som det var at glide ind i formalisme; former, ceremonier, 
lærdomspunkter, maskineri og aktiviteter trådte i stedet for den indre erfaring, som alene opnås ved
fællesskab med Kristus Jesus, vor Herre. Igennem hele det år blev denne specielle fare foreholdt 
prædikanter og menighedsmedlemmer gennem de budskaber, som fremkom i Review and Herald. 
For at situationens alvor og advarslerne bedre kan forstås, citerer vi nogle få paragraffer med anført
dato for offentliggørelsen:
1. "Det er muligt at være en formel, delvis troende og dog blive fundet for let og miste det evige liv.
Det er muligt at efterleve nogle af Bibelens forskrifter og blive regnet for en kristen og dog gå 
fortabt, fordi man mangler de vigtige egenskaber, som udgør en kristen karakter." Review and 
Herald, 11. januar 1887.
2. To uger senere erklærer et andet budskab: "Iagttagelse af ydre former vil aldrig afhjælpe den 
menneskelige sjæls dybe trang. En blot og bar bekendelse af Kristus er ikke nok til at berede et 
menneske til at bestå i dommen." - Review and Herald, 25. januar 1887.
3. Tre uger senere blev det klart udtalt: "Der er for megen formalisme i menigheden. Sjæle går 
fortabt af mangel på lys og kundskab. Vi burde være så forbundet med lysets kilde, at vi kunne 
bringe lyset til verden. ... De, der bekender sig til at være vejledet af Guds ord, kan være godt kendt
med beviserne på deres tro og dog være som det formastelige figentræ, der prangede for verden 
med sit rige løvhang, men som. var blottet for frugt, da Mesteren gennemsøgte det." - Review and 
Herald, 15. februar 1887.
4. To uger derefter kom et nyt budskab af lige så stor betydning: "På Oliebjerget ud talte Herren 
Jesus tydeligt, at 'fordi lovløsheden tager overhånd, vil kærligheden blive kold hos de fleste'. Matt. 
24, 12. Han taler om en klasse mennesker, som er faldne fra en høj åndelig tilstand. Lad udtalelser 
som disse trænge ind i vore hjerter med en højtidelig og ransagende styrke. . . . Formelt opretholder
man en række religiøse handlinger; men hvor er kærligheden til Jesus? Åndelighed er ved at uddø. .
. . Vil vi efterkomme Guds Ånds ønske? vil vi dvæle mere ved praktisk gudsfrygt og langt mindre 
ved mekaniske foranstaltninger?" - Skrevet den 1. marts 1887; trykt i Testimonies, 5. bind, side 
538. 539. Her citeret fra Vejledning for Menigheden, 2. bind, side 176.
Gang på gang i hele det år kom der budskaber, som fortalte os, at der var kommet formalisme ind i 
menigheden; at vi stolede for meget på former, ceremonier, teorier, mekaniske foranstaltninger og 
en endeløs række aktiviteter. Disse budskaber var naturligvis sande og skulle have efterladt et dybt 



indtryk. Men formalisme er meget bedragerisk og ruinerende. Den er den uanede, skjulte klippe, 
hvorpå menigheden i århundreder så ofte har været ved at forlise. Paulus advarede imod 
"gudsfrygts skin" uden Guds kraft, som ville være en af de sidste dages farer, og formaner os til at 
holde os borte fra denne bedrageriske snare. Atter og atter og gennem forskellige kanaler har Gud 
sendt sin menighed advarsler imod formalismens farer.
Det var netop dette farlige bedrag, som Profetiens Ånd gentagne gange advarede imod i 1887; og 
det var for at redde os fra alle dets følger, at budskabet om retfærdighed ved tro blev sendt os.
Denne bevægelse er af Gud. Den er bestemt til en herlig sejr. Dens organisation er forordnet af 
Himmelen; dens afdelinger er hjul inden i hjul, kyndigt kædet. sammen, men ufuldkomne og 
ufuldstændige, hvis ikke Ånden er i hjulene og giver kraft og hurtige resultater. Disse hjul består af 
mennesker. Gud døber mennesker, ikke bevægelser; og når mennesker modtager Åndens kraft i 
deres liv, bevæger det smukke maskineri sig hurtigt fremad i sit betroede hverv. Dette må blive en 
virkelighed for den enkelte, før det kan opfyldes på helheden. Hvor bydende nødvendigt er da ikke 
vort behov for Guds ledelse!
Men der kom ikke alene advarsler imod surrogater som teorier, former, aktiviteter og 
organisationsmaskineri. Sammen med disse advarsler kom et direkte, kraftfuldt, klart budskab, der 
nøjagtigt fortalte os, hvad der skulle gøres for at redde os fra den situation, vi var ,ved at komme 
ind i. Hele budskabet kan ikke gengives her på grund af dets længde. Det fremkommer i tillægget. 
(Se Tillæg, side 151.) Imidlertid vil nogle få uddrag give en idé om dets alvorlige betydning og om 
det håb, det ville indgyde menigheden, hvis undervisningen blev fulgt:

Det største og mest påtrængende behov
"En genoplivelse af sand gudsfrygt iblandt os er det største og mest påtrængende af alle vore behov.
Det bør vi først og fremmest søge. Der må gøres en alvorlig anstrengelse for at opnå Herrens 
velsignelse, ikke fordi Gud ikke er villig til at udøse sin velsignelse over os, men fordi vi er 
uforberedte til at tage imod den. . . .
Der er personer i menigheden, som ikke er omvendte, og som ikke vil tage del i alvorlig, 
vedholdende bøn. Vi må personligt tage del. Vi må bede mere og tale mindre. Lovløsheden tager 
overhånd og folket må undervises om ikke at være tilfredse med gudsfrygt s skin uden ånd og kraft.
. . .
Vi har langt mere at frygte indefra end udefra. Hindringerne for styrke og fremgang kommer i langt
højere grad fra menigheden selv end fra verden. . . . .
Der er intet, Satan frygter så meget, som at Guds folk skal bane vejen ved at fjerne enhver hindring,
så at Herren kan udgyde sin Ånd over en van smægtende menighed og ubodfærdig forsamling. 
Hvis Satan fik sin vilje, ville der aldrig, så længe verden står, .komme hverken en stor eller lille 
vækkelse mere. Men hvad han har i sinde, det ved vi. Det er muligt at modstå hans magt. N år vejen
er beredt for Guds Ånd, vil velsignelsen komme. Satan kan lige så lidt hindre, at en regn af 
velsignelse kommer ned over Guds folk, som han kan lukke himmelens vinduer, så regnen ikke kan
falde på jorden. Hverken onde mennesker eller djævle kan hindre Guds værk eller udelukke hans 
nærværelse fra hans folks forsamlinger, når de med ydmyge, angerfulde hjerter vil bekende og 
aflægge deres synder og i tro gribe hans løfter. Enhver fristelse, enhver fjendtlig indflydelse, 
åbenlys eller skjult, kan med held bekæmpes, 'ikke ved magt og ikke ved styrke, men ved min Ånd,
siger hærskarers Herre. . . .
Hvordan er vor tilstand i denne forfærdelige og alvorlige tid?, Ak, hvilken stolthed der råder i 
menigheden, hvilket hykleri, hvilket bedrag, hvilken kærlighed til klædedragt, letfærdighed og 
fornøjelser, hvilket ønske om at være den største! Alle disse synder har omtåget sindet, så de evige 
ting ikke er blevet forstået." - Review and Herald, 22. marts 1887.
Hvilket alvorligt budskab, og dog så fuldt af kærlige, nyttige råd! Hvilket håb det giver 
menigheden, hvis den blot ville give alvorlig agt på det! Hvor sørgeligt, at dette vigtige budskab 
skulle ligge begravet så længe sammen med de gamle årgange af Review! Er tiden nu ikke kommet 
til igen at lade dette budskab klart og kraft fuldt påkalde sig menighedens opmærksomhed, ligesom 



Ezra bragte den glemte bog med Mose lov for lyset og læste den undervisning, den indeholdt, for 
Israel?
Hjælpemidlets anvendelse
Henimod årets slutning kom der et budskab, som klart og tydeligt anviste det eneste lægemiddel for
de onder, der så alvorligt og gentagne gange var blevet fremstillet for os i årets løb. Lægemidlet, 
siges der, er foreningen med Herren Kristus Jesus.
"Der er stor forskel på en foregiven forening og en virkelig forbindelse med Kristus ved tro. En 
trosbekendelse giver mennesker en plads i menigheden, men det er ikke noget bevis for, at de har 
en levende forbindelse med det levende vintræ. . . . Når denne fortrolige forbindelse og 
fællesskabet er dannet, lægges vore synder på Kristus og hans retfærdighed tilregne s os. Han blev 
gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. . . .
Det ondes magt er i den grad et med den menneskelige natur, at intet menneske kan sejre uden ved 
forening med Kristus. Igennem denne forening modtager vi moralsk og åndelig kraft. Når vi har 
Kristi Ånd, vil vi bære retfærdigheds frugt. . . .
En forening med Kristus ved levende tro vil holde; enhver anden forening vil glippe. Kristus valgte 
først os og betalte en uendelig pris for vor genløsning; og den sande troende vælger Kristus som 
den første og sidste og bedste af alt. Men denne forening koster os noget. Det er et ubetinget 
afhængighedsforhold, en stolt skabning indgår i. Alle, som indgår denne forening, må føle deres 
behov for Kristi sonende blod. De må gennemgå en hjerteforvandling. De må overgive deres egen 
vilje til Guds vilje. Der vil blive kamp med ydre og indre forhindringer. Der må ske smertefulde 
adskillelser og knyttes nye hengivenhedsbånd. Stolthed, selviskhed, forfængelighed, verdslighed - 
synd i alle dens former - må overvindes, hvis vi vil indgå forening med Kristus. Når så mange 
finder det kristne liv så sørgelig hårdt og de er så vankelmodige og ubestandige, så er årsagen den, 
at de prøver at forbinde sig med Kristus uden først at skille sig fra disse kære afguder." - Review 
and Herald, 13. december 1887.
Dette budskab fører os ind til selve evangeliets kerne - foreningen med Kristus. Intet menneske kan
besejre synden uden i kraft af denne forening. Ved foreningen med Kristus lægges vore synder på 
ham og hans retfærdighed tilregnes os. Dette er virkelighed og ikke en formssag eller noget 
ceremonielt; det er ikke medlemskab i menigheden eller forstandens indrømmelse af teori og 
troslære. Forening med Kristus er en tilfredsstillende virkelighed i alt, hvad der vedrører det kristne
liv. Deri består vor sikkerhed. Det var vort store behov i 1887, og for at føre os ind i denne erfaring 
sendte Herren os budskabet om retfærdighed ved tro.

Budskaberne i 1888
I det vi gik ind i året 1888, fortsatte s de bestemte, genoprettende budskaber, som begyndte i 1887. 
De voksede i klarhed og kraft, som vi skal se. Den sande vej bliver klart anvist - og det som den 
eneste vej, der leder til virkelig renhed, sandhed og sejr. Den sande vej går gennem fællesskab med 
vor opstandne Herre. Læg mærke til følgende klare ord:

Den eneste sande vej
"Uden Jesu nærværelse i hjertet er religiøs virksomhed kun død og kold formalisme. Det 
længselsfulde ønske om samfund med Gud forsvinder snart, når Guds Ånd med sorg må trække sig 
tilbage fra os; men når Kristus bor i os som herlighedens håb, ledes vi stadig til at tænke og handle 
med henblik på Guds ære." - Review and Herald, 17. april 1888.
"Vi burde studere vor Frelsers liv, for han er menneskets eneste fuldkomne eksempel. Vi bør 
betragte Golgatas uendelige offer og beskue syndens overvættes syndighed og lovens retfærdighed.
Du .vil blive styrket og forædlet ved et indgående studium af genløsningen. Din forståelse af Guds 
karakter vil uddybes; og med hele frelsesplanen stående klart for dit indre blik vil du være bedre i 
stand til at udføre dit guddommelige hverv. Ud fra en dyb overbevisning vil du da kunne vidne for 
mennesker om lovens uforanderlige karakter, som den blev åbenbaret ved Kristi død på korset, og 
om syndens ondartede natur og Guds retfærdighed, idet han retfærdiggør den, der har tro på Jesus, 



på betingelse af fremtidig lydighed mod lovene for Guds regering i himmel og på jord." - Review 
and Herald, 24. april 1888.
Vor Genløser, hans sonoffer for os, syndens ondartede natur, Kristi retfærdighed modtaget i tro - 
ved alvorlig betragtning og fuld antagelse af disse livsvigtige evangeliske sandheder finder vi 
tilgivelse, retfærdiggørelse, fred, glæde og sejr.

Et vækkende budskab
Efter påvisningen af den eneste sande vej kom der et væk kende budskab, som Herren må have 
bestemt til at lede hans folk til forståelse af den fare, de var i, og til hurtigt at træde ind på den 
trygge vej:
"Ethvert medlem i vore menigheder bør stilles over for det alvorlige spørgsmål: Vi, som bekender 
os til at følge Jesus Kristus - hvordan er vor stilling over for Gud? Skinner vort lys til stadighed 
klart for verden? Har vi som et folk, der højtideligt har helliget sig til Gud, bevaret vor forbindelse 
med kilden til alt lys? Er symptomerne på forfald og tilbagegang ikke smerteligt åbenbare i de 
kristne menigheders midte i dag? Åndelig død har ramt det folk, der skulle åbenbare liv og 
nidkærhed, renhed og helligelse ved den inderligste hengivenhed for sandhedens sag. 
Kendsgerningerne angående den sande tilstand hos dem, der bekender sig til at være Guds folk, 
taler højere end deres bekendelse og gør det åbenbart, at en eller anden magt har kappet det tov, der
forankrede dem til den evige klippe, og at de er ved at drive til havs uden kort og kompas." - 
Review and Herald, 24. juli 1888.
En eller anden magt, siges der, havde kappet det tov, der forankrede menigheden til den evige 
klippe, og dens medlemmer var ved at drive til havs uden kort og kompas. Hvilken situation kunne 
være mere foruroligende end denne? Hvilken mere overbevisende grund kunne der gives til at vise 
behovet for, at vi af hele vort hjerte vender os til ham, som alene er i stand til at holde os fast?

Tilbage til den sikre ankerplads
Derefter kom et budskab, der gjorde opmærksom på, hvad der var nødvendigt for igen at få tovet 
gjort i stand, som fjenden havde skåret over, og således bringe os tilbage til sikker ankerplads. Læs 
det opmærksomt:
"Det er ikke nok blot at være fortrolige med argumenterne for sandheden. I må møde folket med 
livet, som et er i Jesus. Jeres arbejde vil blive fuldt tilfredsstillende. dersom Jesus bor i jer, for han 
har sagt: 'Skilt fra mig kan I slet intet gøre.
Jesus står og banker, banker på jeres hjertedør; og til trods herfor siger nogen dog stadig: ’Jeg kan 
ikke finde ham.' Hvorfor ikke? Han siger jo: 'Jeg står her og banker.' Hvorfor åbner I ikke døren og 
siger: ’Kom ind, kære Herre’? Jeg er så glad for disse enkle anvisninger på, hvordan Jesus er at 
finde. Hvis det ikke var for dem, ville jeg ikke vide, hvordan jeg skulle finde ham, hvis nærværelse 
jeg ønsker så meget. Luk døren op nu og ud driv alle købere og sælgere fra sjælens hellig om og 
bed Herren om at komme ind. Sig til ham: ‚Jeg vil elske dig af hele min sjæl. Jeg vil gøre 
retfærdige gerninger. Jeg vil lyde Guds lov. Så vil I føle Jesu fredfyldte nærværelse.” Review and 
Herald,  28. august 1888. 

De forberedende budskabers højdepunkt
 Blot nogle få uger før generalkonferensen samledes Minneapolis, sendte Herren følgende budskab 
som et indtryksfuldt højdepunkt i al den undervisning, der var kommet om dette ene store emne 
måned efter måned i næsten to år:
 "Hvori består en evangelists gerning? Den består i at forkynde sandhedens ord på rette vis; ikke at 
opfinde et nyt evangelium, men at forkynde det evangelium, der allerede er betroet dem, på rette 
vis. De kan ikke forlade sig på de gamle prædikener og fremholde dem for deres menigheder, for 
disse tidligere udarbejdede taler passer måske ikke til anledningen eller til at imødekomme folkets 
behov. Der er emner, der burde dvæles meget ved, men som er blevet sørgelig forsømt. Det 
vigtigste i vort budskab bør være Jesu Kristi liv og mission. Der bør dvæles ved Kristi ydmygelse, 
selvfornægtelse, sagtmodighed og ydmyghed, så at stolte og selviske hjerter kan se forskellen 



mellem sig selv og forbilledet og blive ydmyge. Vis jeres tilhørere, hvorledes Jesus kom herned for 
at frelse faldne mennesker. Vis dem, at han, som var deres selvskyldner, måtte påtage sig 
menneskelig natur og føre den igennem mørket og frygten som følge af Faderens forbandelse på 
grund af menneskets overtrædelse af hans lov; for Frelseren var i sin fremtræden som et menneske.
Beskriv Guds Søns ydmygelse, så vidt det er muligt i menneskeligt sprog, og tænk ikke, I har nået 
højdepunktet, når I ser ham ombytte lysets og herlighedens trone, som han havde hos Faderen, med
menneskelighed. Han kom fra Himmelen til Jorden, og medens han var på Jorden, bar han Guds 
forbandelse som selvskyldner for den faldne slægt. Han var ikke forpligtet til at gøre' dette. Han 
valgte at bære Guds vrede, som mennesket havde pådraget sig ved ulydighed mod den 
guddommelige lov. Han valgte at udholde den grusomme spot og hån, hudflettelsen og 
korsfæstelse. 'Og da han i fremtræden fandtes som et menneske, ydmygede han sig selv og blev 
lydig til døden;' men hans dødsmåde vakte bestyrtelse i universet, for det var 'døden på et kors'. 
Kristus var ikke ufølsom over for skændsel og vanære. Han følte det alt sammen yderst bittert. Han 
følte det så meget dybere og voldsommere, end vi kan føle lidelse, fordi hans natur var mere 
ophøjet, ren og hellig, end den syndige slægts, for hvem han led. Han var Himmelens Majestæt og 
Faderens lige. Han var anfører for englenes hærskarer, og dog døde han for mennesket den død, der
fremfor enhver anden var dækket med skændsel og skam. Åh, om menneskenes stolte hjerter kunne
begribe dette! Kunne de dog blot fatte genløsningen og tage ved lære af Jesu ydmyghed og 
sagtmodighed!" - Review and: Herald, 11. september 1888.
Denne undervisning er særlig henvendt til prædikanter, Israels lærere:
 1. De skulle forkynde sandhedens ord på rette vis.
2. De skulle ikke opfinde et nyt evangelium, men forkynde det evangelium, der allerede var betroet 
dem, på rette vis.
3. De skulle ikke blive ved med at holde deres "gamle prædikener" for folket, da disse "tidligere 
udarbejdede taler" måske ikke dækkede det, folket behøvede.
 4. De skulle i større grad dvæle ved emner, der var blevet sørgelig forsømt.
 5. Det vigtigste i deres budskab skulle være Jesu Kristi liv og mission.
Den afsluttende paragraf giver et omfattende overblik over dette ophøjede emne - Kristi mission og
liv.

Et tilbageblik
Set på afstand skulle man synes, at alle disse direkte, klare og højtidelige budskaber burde have 
gjort et dybere indtryk på alle prædikanternes sind. Man skulle mene, at de ville have været fuldt 
beredte til at lytte til og indsuge det betimelige, inspirerende budskab om vækkelse, reformation og 
genrejsning, som blev fremsat med en sådan klarhed og så stor alvor af de budbærere som Herren 
lod fremstå til at bringe budskabet. Vildfarne syndige hjerters tilegnelse af Kristi fuldkomne 
retfærdighed var det lægemiddel, Herren sendte. Det var netop det, der var behov for. Hvem kan 
sige, hvad følgen ville være blevet for menigheden og Guds sag, hvis dette budskab om 
retfærdighed ved tro var blevet fuldt og helhjertet modtaget af alle dengang? Og hvem kan vurdere 
det tab, som vi har lidt, ved at så mange undlod at tage imod dette budskab? Evigheden alene vil 
afsløre hele sandheden om denne sag.

Fjerde kapitel
BUDSKABET, DER FREMKOM VED KONFERENSEN I MINNEAPOLIS
Budskabet om retfærdighed ved tro kom helt og fuldt frem i lyset ved generalkonferensen, som 
blev afholdt i Minneapolis i november 1888. Det blev taget op som det vigtigste emne til 
betragtning ved de mere åndelige møder under konferensen. Det ser ud til, at fremsættelsen af 
emnet havde været ,ventet og at der var en forståelse af, at det ville blive genstand for en grundig 
drøftelse under konferensen. Det var i hvert fald hvad der kom til at ske.



Budskabet blev ikke modtaget på samme måde af alle, som var til stede ved konferensen; der var i 
virkeligheden stor meningsforskel om det blandt lederne. Denne meningsforskel kan klassificeres 
på følgende måde:
Klasse 1. De, der så et stort lys i det og med glæde tog imod det, og som antog det som en meget 
vigtig del af evangeliet og følte, at der burde lægges stor vægt på det i alle bestræbelser for at frelse
de fortabte. Denne klasse så i budskabet selve hemmeligheden ved et sejrrigt liv i kampen. mod 
synden, og at den store sandhed om at blive gjort retfærdig ved tro på Guds Søn var den sidste 
menigheds mest presserende behov i beredelsen for forvandling ved Kristi genkomst.
Klasse 2. Der var imidlertid nogle, som følte sig usikre med hensyn til den "nye lære", som de 
kaldte det. De syntes ikke i stand til at gribe den. De kunne ikke komme til en afgørelse. Som følge 
deraf kom deres sind ind i en tilstand af uro og forvirring. De hverken antog eller forkastede 
budskabet på det tidspunkt.
Klasse 3. Men der var andre, som var afgjort imod fremholdelsen af budskabet. De påstod, at 
sandheden om retfærdighed ved tro havde været anerkendt af vort folk lige fra begyndelsen, og 
dette var teoretisk rigtigt nok. Af den grund så de ingen anledning til at lægge så stor vægt og 
eftertryk på emnet, som dets talsmænd gjorde. Ydermere frygtede de for, at den vægt, der blev lagt 
på dette emne om retfærdighed ved tro, ville kaste en skygge over de lærdomspunkter, der havde 
haft en så fremtrædende plads fra begyndelsen af vort samfunds historie; og eftersom de betragtede 
forkyndelsen af disse særlige lærdomspunkter som hemmeligheden ved den kraft og vækst, der var 
over vor bevægelse, frygtede de for, at hvis disse lærdomspunkter blev overskygget af nogen som 
helst anden lære, ville vor sag miste sin særlige karakter og kraft. På grund af denne ængstelse følte
de det som deres pligt at beskytte både sagen og folket ved afgjort modstand.
Denne afvigelse i synspunkter blandt lederne fik alvorlige følger. Det skabte strid og en vis 
misstemning, som var meget uheldig. Men i de mellemliggende år har der mere og mere udviklet 
sig et ønske og håb om - ja, en tro på – at budskabet om retfærdighed ved tro en dag vil skinne frem
i hele sin oprindelige værdi, skønhed og kraft og opnå fuld anerkendelse. Og samtidig har alle 
misforståelser og al modstand været aftagende. Mange har nu en stærk overbevisning om, at dette 
budskab om retfærdighed ved tro bør studeres, læres og indprentes i så stor udstrækning, som dets 
betydning har krav på.
Der blev ikke publiceret nogen fuldstændig beretning om fremholdelsen og drøftelsen af budskabet 
om retfærdighed ved tro på konferensen i Minneapolis. De, der var til stede, aflagde mundtlig 
beretning. Men igennem efterfølgende skrifter fra Profetiens Ånd er der fremkommet oplysning om
udviklingen i forbindelse med budskabets forkyndelse, dets modtagelse og også dets forkastelse, og
det er meget nødvendigt at blive kendt med denne inspirerede oplysning for bedre at kunne forstå 
vor nuværende stilling. Det ville være langt det behageligste at udelade nogle af de udtalelser, 
Profetiens Ånd er fremkommet med angående nogle af ledernes holdning over for budskabet og 
budbærerne. Men det kan ikke lade sig gøre, uden at det blot bliver en delvis fremstilling af 
situationen, som den udviklede sig under konferensen, og så" vil spørgsmålet være omgivet af 
større eller mindre hemmelighedsfuldhed.

Kilden, hvorfra budskabet kom
På grund af den forvirring, der opstod som følge af den modstand, der rejste sig imod budskabet om
retfærdighed og retfærdiggørelse ved tro, som fremkom på den' tid, blev det nødvendigt at give en 
klar forsikring om, at det var kommet ifølge Guds direkte ledelse. Følgende udtalelser turde fjerne 
enhver skygge af tvivl angående kilden til budskabet, som blev fremsat ved konferensen i 
Minneapolis:
"Det foreliggende budskab - retfærdiggørelse ved tro - er et budskab fra Gud; det bærer det 
guddommelige præg af troværdighed, for dets frugt er hellighed." - Review and Herald, 3.
september 1889. .
"Budskaber med det guddommelige præg har været sendt til Guds folk; Kristi herlighed, majestæt 
og retfærdighed, fuld af godhed og sandhed, har været fremstillet; Guddommens fylde i Jesus 
Kristus har været fremholdt med skønhed og ynde for at henrykke alle, hvis hjerter ikke er 



tillukkede af fordom. Vi ved, at Gud har virket iblandt os. Vi har set sjæle vende om fra synd til 
retfærdighed; vi har set tro blive genoplivet i angerfulde hjerter." - Review and Herald, 27. maj 
1890.

Dets forskelligartede modtagelse
Som tidligere nævnt modtog nogle af de tilstedeværende ved konferensen i Minneapolis budskabet 
om retfærdighed ved tro med stor glæde. Det var for dem et livets budskab. Det gav dem en ny 
forståelse af Kristus, et nyt syn på hans store offer på korset. Det gav deres hjerte fred, glæde og 
håb. Det var det ophøjede emne, der behøvedes for at berede et folk til at møde sin Gud.
Disse personer vendte hjem til deres menigheder med en ny fylde af Guds Ånd til at forkynde 
evangeliet om frelse fra synd og hjælpe deres trosfæller til i tro at antage Kristi retfærdighed, som 
den er åbenbaret i evangeliet. Søster White tog selv meget aktivt og ivrigt del i denne gerning og 
skrev om nogle af sine erfaringer i Review. For eksempel:
Vi takker Herren af hele vort hjerte, fordi vi har et dyrebart lys at fremsætte for folket, og vi fryder 
os over, at vi har et budskab for vor tid, som er nærværende sandhed. Budskabet om, at Kristus er 
vor retfærdighed, har bragt mange, mange sjæle lindring, og Gud siger til sit folk: 'Gå fremad!' 
Budskabet til laodikeamenigheden er anvendeligt på vor tilstand. Hvor klart et billede er der ikke 
tegnet af den stilling, de har indtaget, som mener, at de har hele sandheden, som er stolte af deres 
kendskab til Guds ord, medens dets helliggørende kraft ikke mærkes i deres liv. Guds kærlighed s 
varme savnes i deres hjerter, men det er netop denne kærligheds varme, der gør Guds folk til 
verdens lys. . . .
I hvert møde siden generalkonferensen har sjæle begærligt taget imod det dyrebare budskab om 
Kristi retfærdighed. Vi takker Gud, fordi der er sjæle, der indser deres behov for noget, de ikke ejer 
- troens og kærlighedens guld, Kristi retfærdigheds hvide klædning og øjensalve for deres åndelige 
syn. Når I ejer disse dyrebare gaver, vil den menneskelige sjæl ikke være som en vanhellige t 
helligdom. Brødre og søstre, jeg opfordrer jer i nazaræeren .Jesu Kristi navn til at arbejde der, hvor 
Gud arbejder. Nu er det en nåderig stund med anledning og forret." - Review and Herald, 23. juli 
1889.
Otte måneder senere kom disse ord fra hendes pen:
,Jeg har rejst fra sted til sted og taget del i møder, hvor budskabet om Kristi retfærdighed blev 
forkyndt. Jeg har betragtet det som et privilegium at stå ved brødrenes side og aflægge mit 
vidnesbyrd sammen med budskabet for denne tid; og jeg så, hvorledes Guds kraft led agede 
budskabet, hvor som helst det blev forkyndt." Review and Herald, 18. marts 1890.
Om et møde i South Lancaster udtalte str. White:
,Jeg har aldrig set en vækkelse forløbe så gribende og dog så fri for utilbørlig overspændthed. Der 
var ingen opfordring og ingen indbydelse. Folket blev ikke kaldt frem, men der var en højtidelig 
forståelse af, at Kristus ikke var kommet for at kalde retfærdige, men syndere til omvendelse. De 
ærlige af hjertet var rede til at bekende deres synder og til at bringe Gud frugt i form af omvendelse
og fornyelse, så vidt det stod i deres magt. Vi følte det, som om vi indåndede selve Himmelens 
atmosfære. Engle svævede virkelig om os. Vidnesbyrdsmødet fredag aften begyndte kl. 5 og 
sluttede først kl. 9. . . . Der var mange, som vidnede om, at idet de ransagende sandheder var blevet 
fremholdt, var de i lovens lys blevet overbeviste om, at de var overtrædere. De havde stolet på 
deres egen retfærdighed. Nu så de den som en tilsølet' klædning i sammenligning med Kristi 
retfærdighed, som er den eneste, Gud godkender. Selvom de ikke var åbenlyse overtrædere, så de 
sig selv nedværdige de og fordærvede i hjertet. De havde sat andre guder i deres himmelske Faders 
sted. De havde kæmpet for at afholde sig fra at synde, men havde stolet på deres egen styrke. Vi må
gå til Jesus netop som i er, bekende vore synder og overgive vore hjælp løse sjæle til vor 
medlidende Frelser. Dette undertvinger hjertets stolthed og er en korsfæstels af selvet." - Review 
and Herald, 5. marts 1889.
Hvilken mægtig genoplivelse af sand gudsfrygt, hvilken genopvækkelse af åndeligt liv, hvilken 
renselse fra synd, hvilken Åndens dåb og hvilken åbenbarelse af guddommelig kraft til afslutning 
af værket i vort eget liv og i verden ville ikke være kommet til Guds folk, hvis alle vore 



prædikanter var rejst fra denne konferens med samme indstilling som denne trofaste, lydige 
Herrens tjenerinde!

Modstanden
Hvor bedrøveligt, hvor dybt beklageligt det er, at dette budskab om retfærdighed i Kristus ved dets 
fremkomst skulle blive mødt med modstand af alvorlige, velmenende mænd i Guds sag! Budskabet
er aldrig blevet modtaget eller forkyndt eller givet frit løb, som det skulle for at kunne bibringe 
menigheden de talløse velsignelser, som det indeholdt. Det alvorlige ved at øve en sådan 
indflydelse ses af de irettesættelser, der blev givet. Disse irettesættende ord og formaninger burde 
tages under den alvorligste overvejelse i denne tid:
"Gud har oprejst mænd til at møde tidens krav, mænd, som vil 'råbe højt og ikke spare', som vil 
løfte deres røst 'som basunen, forkynde mit folk dets brøde og Jakobs hus deres s der'. Deres 
gerning er ikke blot at forkynde loven, men at prædike sandheden for denne tid: Herren vor 
retfærdighed. . . .
Men der er dem, der ikke ser nødvendigheden af et specielt værk for denne tid. Medens Gud virker 
for at vække folket, søger de t skubbe budskabet om advarsel, irettesættelse og henstilling til side. 
Deres indflydelse tjener til at dæmpe folkets frygt og forhindre dem i at vågne op til forståelse af 
denne tids alvor. De, som gør dette, giver basunen en utydelig lyd. De burde være vågne over for 
situationen, men de er fanget fjendens snare." - Review and Herald, 13. august 1889.
Bemærk følgende alvorlige anklage:
”I vil træffe nogen, som siger: 'Du er alt for optaget af dette. Du tager det alt for alvorligt. Du skulle
ikke stræbe efter Kristi retfærdighed og gøre så meget ud af det. Du skulle prædike loven. Vi har 
som et folk prædiket loven, indtil vi er blevet så tørre som Gilboas høje, der hverken fik dug eller 
regn. Vi må prædike Kristus i loven, og der vil blive saft og kraft i forkyndelsen, der da bliver som 
føde for Guds vansmægtende hjord. Vi må aldeles ikke stole på vore egne fortjenester, men på 
Jesus fra Nazarets fortjenester." - Review and Herald, 11. marts 1890.
 Læg også mærke til den alvorlige indirekte anklage i følgende udtalelser:
”Nogle af vore brødre modtager ikke Guds budskab om dette emne. De synes at være ængstelige 
for, at vore prædikanter skal forandre deres m de at fremholde de gode gamle lærdomspunkter å. Vi
spørger: Er tiden ikke inde til, at fornyet s skal skinne for Guds folk for at vække dem op til større 
alvor og nidkærhed? De største og dyrebare forjættelser, som er givet os i de hellige skrifter, er i 
stor udstrækning blevet tabt af syne, akkurat som al retfærdigheds fjende har beregnet, de skulle. 
Han har kastet sin mørke skygge imellem os og vor Gud, for at vi ikke skal kunne se Guds sande 
karakter." - Review and Herald, 1. april 1890.
"Gud har sendt sit folk vidnesbyrd om sandhed og retfærdighed og de bliver opfordret til at løfte 
Jesus op og ophøje hans retfærdighed. De, som Gud har sendt med et budskab, er kun mennesker, 
men af hvilken karakter er det budskab, de bringer? Vil I vove at vende advarslerne ryggen eller 
tage jer dem let, fordi Gud ikke først har rådspurgt jer om, hvad der var at foretrække? Gud kalder 
mænd, som vil tale, som vil råbe højt og ikke spare. Gud har oprejst sine budbærere til at gøre hans 
gerning for denne tid. Nogle har vendt sig bort fra budskabet om Kristi retfærdighed for at kritisere 
disse mænd." Review and Herald, 27. maj 1890. :
"Herren har sendt et budskab for at vække sit folk til anger og til at gøre de samme gerninger som i 
den første tid; men hvordan er hans budskab blevet modtaget? Medens nogle har givet agt på det, 
har andre bragt foragt og skam over budskabet og budbæreren. Åndelighedenen sygnet hen, 
ydmygheden og den barnlige enfoldighed er forsvundet og en mekanisk, for el bekendelse til troen 
er trådt i stedet for kærlighed og helligelse. Skal denne beklagelige tilstand vedvare? Skal Guds 
kærligheds lys gå ud i mørke? " - Review and Herald, Extra, 23. december 1890.
For ikke at miste kraften af disse hjerteransagende budskaber, lad os så fremdrage hovedpunkterne:
1. Gud oprejste mænd til at møde tidens krav.
2. Nogle søgte at skubbe budskabet til side og forhindre en vækkelse blandt folket.
3. Disse mennesker var fanget i fjendens snare og gav basunen en utydelig lyd.
4. Disse mænd erklærede, at det var loven, der skulle prædikes, og ikke Kristi retfærdighed.



5. Der kom en opfordring til at prædike Kristus i loven. .
6. Nogle var bange for at afvige fra den hidtidige måde at prædike de gode gamle læresætninger på.
7. Gud oprejste mænd til at forkynde budskabet om retfærdighed ved tro.
8. Udfordringen: "Vil I vove at vende advarslerne ryggen eller tage jer dem let?"
9 Den dobbelte følge af at forkaste budskabet a. Hensygnende åndelighed. b. Indførelse af en 
mekanisk, formel bekendelse til troen.
10. et afgørende spørgsmål: "Skal denne beklagelig tilstand vedvare?"
I sandhed et alvorligt resume!

Resultatet af meningsforskellene
Uoverensstemmelserne og striden, der opstod blandt lederne på grund af modstanden mod 
budskabet om retfærdighed i Kristus, fremkaldte en meget uheldig reaktion. De menige medlemmer
blev forvirrede og vidste ikke, hvad de skulle gøre. Om denne reaktion læser vi:
"Hvis alle brødrene var Guds medarbejdere, ville de ikke nære tvivl om, at budskabet, han har sendt
os i løbet af de sidste to år, er fra Himmelen. Vore unge mænd ser hen til vore ældre brødre, og når 
de ser, at de ikke tager imod budskabet, men behandler det, som om det ikke havde nogen 
betydning, tilskynde s de, der ikke kender skrifterne, til at forkaste lyset. Disse mænd, der nægter at
tage imod sandheden, stiller sig imellem folket og lyset. Men der er ingen undskyldning for nogen 
til at fornægte lyset, for det har været tydeligt fremholdt. Ingen behøver at være uvidende. . . . I 
stedet for at stemme hele jeres vægt imod sandhedens vogn, der trækkes op ad en bakke, skulle I 
arbejde med hele den energi, I kan opbyde, på at skubbe den op " Review and Herald, 18. marts 
1890.
”I næsten to år har vi tryglet folket om at komme og tage imod lyset og sandheden vedrørende 
Kristi retfærdighed, og de ved ikke om de skal komme og tage imod denne dyrebare sandhed eller 
lade være. De er fastholdt af deres egne ideer. De lader ikke Frelseren komme ind." Review and 
Herald, 11. marts 1890.
"Nogle har vendt sig bort fra budskabet om Kristi retfærdighed for at kritisere disse mænd. . . . Den 
tredje engels budskab vil ikke blive forstået, lyset, som skal oplyse Jorden med sin herlighed, vil 
blive kaldt et falsk lys af dem, der nægter at vandre i dets tiltagende herlighed. Det arbejde, der 
kunne have været gjort, vil forblive ugjort af dem, der forkaster sandheden på grund af vantro. Vi 
bønfalder jer, som står sandhedens lys imod, om ikke at stå i vejen for Guds folk. Lad det 
himmelsendte lys bestandig skinne klart for dem! " - Review and Herald, 27.. maj 1890.
"Der er sorg i Himmelen over mange af vore brødres åndelige blindhed. . . . Herren har oprejst 
budbærere og skænket dem sin Ånd og har sagt: 'Råb højt, spar ikke din strube, løft din røst som 
basunen, forkynd mit folk dets brøde og Jakobs hus deres synder! 'Lad ingen løbe den risiko at 
stille sig imellem folket og Himmelens budskab. Guds budskab vil komme til folket, og hvis der 
ingen menneskelig røst var til at forkynde det, skulle selv stenene råbe. Jeg opfordrer enhver 
prædikant til at søge Herren, lægge stolthed til side, opgive enhver kamp om at blive den største og 
ydmyge hjertet for Gud. Det er hjertets kulde og vantro hos dem, der burde have tro, som holder 
menighederne kraftesløse." - Review and Herald, 26. juli 1892.
Den alvorlige betydning af disse himmelsk inspirerede ord bør ikke gå tabt. Læg godt mærke til 
disse krystalklare udtalelser:
1. Budskabet i 1888-90 var fra Himmelen.
2. Nogle af de mere erfarne brødres forkastelse af budskabet førte de yngre mænd ind i usikkerhed 
og forvirring.
3. De, der forkastede budskabet, stillede sig imellem folket og lyset.
4. Der er ingen undskyldning; lyset er blevet tydeligt fremholdt.
5. Grunden til, at mennesker er så sene til at gribe denne dyrebare sandhed, er, at de er fastholdt af 
deres egne ideer.
6. Nogle har valgt at vende sig bort fra budskabet og kritisere budbærerne.
7. De, der nægter at vandre i dette tiltagende lys, vil være ude af stand til at forstå den tredje engel s
budskab.



8. De, der nægter at vandre i dette himmelske lys, som skal oplyse Jorden med sin herlighed, vil 
kalde det et "falsk lys".
9. 'Som følge af deres vantro vil betydningsfuldt arbejde forblive ugjort.
10. Indtrængende henstilling til dem, som går imod lyset, om "ikke at stå i vejen" for folket.
11. En sådan åndelig blindhed forårsager "sorg i Himmelen".
12. Den bestemte forsikring om, at Gud "oprejste budbærere og skænkede dem sin Ånd".
13. Hvis ingen menneskelig røst havde løftet sig for at forkynde budskabet, skulle stenene have råbt
det ud.
14. Kaldet til enhver prædikant om at ydmyge hjertet for Gud, så menigheden kunne få åndelig 
styrke.
Det er ganske overflødigt at føje kommentarer til så alvorlige advarsler og henstillinger.

Grundlæggende principper er indbefattet
Bag modstanden står det onde mestergeni, al retfærdigheds fjendes snedige sammensværgelse 
afsløret. Selve den kendsgerning, at hans beslutning går ud på at uskadeliggøre budskabet og dets 
uundgåelige resultater, er bevis på dets store værdi og betydning; og hvilke frygtelige følger ville 
det ikke få" hvis han fik held til at tilintetgøre det. Vi er blevet tydeligt advaret angående Satans 
listige planer:
"Menneskets og Guds fjende vil ikke, at denne sandhed (retfærdiggørelse ved tro) bliver tydeligt 
fremholdt, for han ved, at hvis folket antager den fuldt ud, vil hans magt være brudt. Hvis han kan 
beherske sindene således, at tvivl, vantro og mørke kommer til at udgøre deres erfaring, som gør 
krav på at være Guds børn, så kan han overvinde dem med fristelse." - Review and Herald, 3. 
september 1889.
"Vor nuværende stilling er både interessant og farlig. Faren ved at forkaste lyset fra Himmelen 
skulle gøre os årvågne til bøn, så at ikke nogen af os skal have et ondt, vantro hjerte. Da Guds lam 
blev korsfæstet på Golgata, ringede dødsklokken over Satan, og hvis sandhedens og 
retfærdighedens fjende kan udviske den tanke af vort sind, at det er nødvendigt at være afhængig af
Kristi retfærdighed. for at blive frelst, så vil han gøre det. Hvis Satan kan få held til at lede 
mennesket til at sætte sin lid til egne gerninger .som fortjenstfulde og retfærdige, så ved han, at han 
kan overvinde det med sine fristelser og gøre det til sit offer, sit bytte. Løft Jesus op for folket!
Stryg dørstolperne med Lammets blod fra Golgata, og I er trygge." - Review and Herald, 3. 
september 1889.
Lad os endnu en gang opsummere disse udtalelser på grund af deres vidtrækkende betydning:
1. Det er Satan, som ikke vil, at sandheden om retfærdighed ved tro skal blive forkyndt.
2 Årsagen er, at hvis folket modtager denne sandhed fuldt ud, så er hans magt brudt.
3. Hvis Satan kan hilde folket i tvivl og vantro, kan han overvinde dem med fristelse.
4. Satans bestræbelser går ud på at udviske den tanke, at det er nødvendigt at være afhængig af 
Kristi retfærdighed for at blive frelst.
5. Hvis Satan kan lede menneskene til at sætte deres lid til egne erfaringer for at opnå retfærdighed,
så ved han, at de vil blive hans bytte.
6. Derfor lyder kaldet: Løft den korsfæstede Frelser op og sæt jeres lid til hans blod.
Hvilken opfordring til bøn er ikke dette! Hvor burde vi ikke i ydmyghed søge Gud om at blive 
salve t med den himmelske øjensalve. Kun ved fuld antagelse og tilegnelse af disse herlige 
foranstaltninger kan et folk blive beredt til at stå uden plet eller rynke for en hellig Gud, når han 
kommer. Kun således kan hans bud i sandhed holdes, og kun ved denne guddommelige kraft kan 
menigheden fuldende sit store hverv.

Femte kapitel
BUDSKABET I 1888 MARKERER EN NY EPOKE I FORKYNDELSEN AF DEN TREDJE 
ENGELS BUDSKAB



Et omhyggeligt studium af Profetiens Ånds undervisning fører til en dyb overbevisning om, at 
fremkomsten af budskabet om retfærdighed ved tro ved konferensen i Minneapolis var Guds 
bestemte forsyn - et forsyn, der skulle indlede begyndelsen til en ny periode i afslutningen af Guds 
værk. Følgende udtalelse, der blev skrevet nøjagtig fire år efter Minneapolis-konferensen i 1888, 
giver grundlag for denne slutning:
"Prøvelsens tid er lige over os, for den tredje engels høje råb er allerede begyndt med åbenbaringen 
af den syndtilgivende Frelsers, Jesu Kristi retfærdighed. Dette er begyndelsen til den engels
lys, hvis herlighed skal opfylde hele Jorden." Review and Herald, 22. november 1892.
Udtalelserne i dette stykke er af en næsten forfærdende karakter. De har en meget vigtig forbindelse
med det arbejde, syvende dags adventisterne udfører, og er derfor af den allerstørste interesse for 
alle, som er knyttet til forkyndelsen af den tredje engels budskab. Lad os på ny læse dette afsnit fra 
et analytisk standpunkt:
1. Prøvelsens tid er lige over os.
2. Den tredje engels høje råb er allerede begyndt.
3. Det begyndte med åbenbaringen af Kristi retfærdighed (budskabet i 1888).
4. Dette markerer begyndelsen til den engels lys, hvis herlighed skal opfylde hele Jorden.
De begivenheder, der nævnes i dette stykke, er de samme, som beskrives i Åb. 18, 1. 2:
"Derefter så jeg en anden engel komme ned fra Himmelen; han havde stor magt, og Jorden blev 
oplyst af hans herlighed. Og han råbte med vældig røst og sagde: 'Faldet, faldet er Babylon, den 
store, og den er blevet bolig for dæmoner og tilhold for alskens urene ånder og tilhold for alskens 
urene og afskyede fugle! '”
Den forklaring, Profetiens Ånd giver disse skriftsteder, bør nøje bemærkes:
”Jeg så engle haste frem og tilbage i Himmelen, stige ned til Jorden og derpå atter stige op til 
Himmelen som forberedelse til fuldbyrdelsen af en eller anden vigtig begivenhed. Derefter så jeg 
en anden mægtig engel blive sendt ned til Jorden for at forene sin røst med den tredje engel og give 
kraft og vægt til hans budskab. Stor magt og herlighed blev tildelt denne engel, og da han steg ned, 
blev Jorden oplyst af hans glans. Det lys, der ledsagede denne engel, trængte ind overalt, idet han 
med høj røst og et mægtigt råb sagde:
'Faldet, faldet er Babylon. . .' . . . Denne engels gerning indtræffer på det rigtige tidspunkt til at 
forene sig med det tredje englebudskabs store værk, idet dette udvikler sig til et højt råb. Guds folk 
sættes således i stand til at bestå i fristelsens stund, som de snart vil møde. Jeg så et stort lys hvile 
på dem, og de sluttede sig sammen for uforfærdet at forkynde den tredje engels budskab." - 
Budskaber til Menigheden, side 335. 336.
4. Denne mægtige engels gerning indtræffer netop på det rigtige tidspunkt til at forene sig med det 
tredje engle budskab.
 5. Som følge af denne mægtige engels ankomst udvikler budskabet sig til et højt råb.
6. Kraften, som ledsager denne mægtige engel, bereder Guds folk til at bestå i trængselstiden.
 7. Himmelen anerkender denne beredelse ved at lade "et stort lys" hvile på Guds folk.
8. Kulminationen af alle disse begivenheder er et folk, der har sluttet sig sammen for uforfærdet at 
forkynde den tredje engels budskab.
Uadskilleligt forbundet med disse begivenheders forløb er udgydelsen af den "sildige regn" over 
den sidste menighed. Læg mærke til følgende udtalelse:
"På den tid, medens frelsens værk er ved at afsluttes, vil der komme trængsel over Jorden, og 
nationerne vil være vrede, men dog blive holdt i tøjler for ikke at hindre den tredje engels gerning. 
På den tid vil den "sildige regn" eller vederkvægelsen fra Herrens åsyn komme for at meddele kraft 
til den tredje engels høje røst og berede de hellige til at bestå i den tid, da de syv sidste plager 
udgydes." - Budskaber til Menigheden, side 108:
Dette sidestille r udgydelsen af den sildige regn med det høje råb, åbenbaringen af Kristi 
retfærdighed og oplysningen af Jorden med lyset fra den tredje engels budskab.
Her skildres en plan for virkelig spændende begivenheder. Den blev ridset op af Profetiens Ånd 
straks i begyndelsen af vor bevægelse. Og for at vække os op til forståelse af dets alvorlige 
betydning blev der efter den mindeværdige konferens i 1888 sendt os et højtideligt og indtryksfuldt 



budskab om disse begivenheder. Følgende vigtige udtalelser, som er hentet fra dette budskab, 
understreger det emne, vi her har til betragtning:
1. En begivenhedsrig tidsperiode. "Den tid, vi lever i, er begivenhedsrig og fuld af farer. Tegnene 
på endens nærhed tiltager omkring os, og der vil indtræffe begivenheder af en langt frygteligere 
karakter, end verden nogen sinde har været vidne til."
2. Det "høje råb" begynder. "Prøvelsens tid er lige over os, for den tredje engels høje råb er 
allerede begyndt med åbenbaringen af den syndtilgivende Frelsers, Jesu Kristi retfærdighed. Dette 
er begyndelsen til den engel s lys, hvis herlighed skal opfylde hele Jorden."
3. Den nødvendige beredelse til at stå fast i trængselstiden. "Hvis I vil bestå i trængselstiden, må I 
kende Kristus og tilregne jer hans retfærdigheds gave, som han tilregner den angrende synder."
4. Det budskab, der skal forkyndes. "Et værk må udføres på Jorden i lighed med det, der fandt sted 
ved udgydelsen af Helligånden i de første disciple s dage, da de prædikede Jesus og det som 
korsfæstet. Mange vil blive omvendt på en dag, for budskabet vil lyde med kraft."
"Det emne, der tiltrækker synderens hjerte, er Kristus, og det som korsfæstet. På Golgatas kors 
åbenbares Jesus for verden i uforlignelig kærlighed. Fremstil ham således for de hungrende skarer, 
og lyset fra hans kærlighed vil drage mennesker fra mørke til lys, fra overtrædelse til lydighed og 
sand hellighed. Beskuelsen af Jesus på Golgatas kors vækker samvittigheden til forståelse af 
syndens afskyelige karakter, som intet andet kan gøre det."
"Kristus har ikke været fremholdt i forbindelse med loven- som en trofast og barmhjertig 
ypperstepræst, der blev fristet i alle ting ligesom vi, dog uden synd. Han er ikke blevet ophøjet for 
synderen som det guddommelige offer. Hans gerning som offer, stedfortræder og selvskyldner er 
kun blevet køligt og overfladisk berørt; men det er det, synderen behøver at få kendskab til. Det er 
Kristus i hans fylde som en syndtilgivende Frelser, synderen må se; for Kristi uforlignelige 
kærlighed vil ved Helligåndens kraft give det forhærdede hjerte overbevisning og omvendelse."
5. Kraften, der gør forkyndelsen virkningsfuld. "Helligåndens gerning lader sig ikke måle. Det er 
fra denne kilde, at den, der arbejder for Gud, får kraft og dygtighed; og Helligånden er Talsmanden
som Kristi personlige tilstedeværelse i sjælen."
"Når Jorden bliver oplyst af Guds herlighed, vil vi få et lignende værk at se som det, der blev udført
af disciplene, da de fyldt med Helligånden vidnede om en opstanden Frelsers kraft."
"Åbenbaringen af Kristus ved Helligånden gav dem (disciplene} en forståelse af hans magt og 
majestæt, og i tro rakte de hænderne ud imod ham og sagde: 'Jeg tror.' Sådan var det på den tidlige 
regns tid; men den sildige regn vil blive endnu mere overvældende. Menneskenes Frelser vil blive 
herliggjort og Jorden oplyst af hans retfærdigheds klare stråler."
De fem sidste citater stammer fra Review and Herald, 22. og 29. november 1892. Artiklen hedder 
"De sidste dages farer og privilegier". (Se Tillæg, side 167.)
Man vil se, at alle disse begivenheder hører sammen og vil finde sted samtidig. I deres naturlige 
rækkefølge ser de således ud:
1. Åbenbaringen og tilegnelsen af Kristi retfærdighed ved tro.
2. Udgydelsen af den sildige regn.
3. Meddelelsen af stor kraft til de modtagende.
4. Den tredje engels budskab udvikler sig til det "høje råb".
5. Jorden oplyses af "hans retfærdigheds klare stråler".
Det er åbenbart, at begyndelsen til alle disse begivenheder indtræffer samtidig. Den enes 
tilsynekomst er signalet til, at de alle viser sig.
 Og læg nu mærke til den bestemte udtalelse:
 "Den tredje engel s høje råb er allerede begyndt med åbenbaringen af den syndtilgivende Frelsers, 
Jesu Kristi retfærdighed. Dette er begyndelsen til den engel s lys, hvis herlighed skal opfylde hele 
Jorden." - Review and Herald, 22. november 1892.
Dette blev udtalt i 1892. Hvad markerede denne nye åbenbaring af Kristi retfærdighed og 
begyndelsen til det høje råb? Som udtalelsen selv påpeger det, var det "åbenbaringen af Kristi 
retfærdighed", således som den blev fremstillet ved konferensen i Minneapolis.



Disse betydningsfulde begivenheder er forordnet af Gud til afslutning af hans værk på Jorden. 
Dengang de begyndte, betegnede de udgangspunktet for det afsluttende værk. Det sted og den time 
var nået i 1888.
Dette er en overvældende konklusion, men hvilken anden slutning kan vi komme til med alle disse 
udtalelser foran os? Hvorfor skulle denne slutning forekomme utrolig? Vi tror, at udtalelserne er 
sande. Vi har set fremad til deres opfyldelse. Vi har ventet spændt og længe på deres opfyldelse. 
Nogle vil få opfyldelsen at se. Hvorfor kan det ikke blive os, som ser det og kommer med i det?
Skulle vi ikke søge på det alvorligste og ivrigste at komme til kundskab om, hvad der hindrer 
opfyldelsen i al dens kraft? Og skulle vi ikke bede om at få et inderligt ønske om at samarbejde helt
med Herren i at fremskynde hans værks afslutning?

Sjette kapitel
DEN TREDJE ENGELS BUDSKAB I SANDHED
Blandt nogle af dem, der havde hørt budskabet om retfærdighed ved tro under konferensen i 
Minneapolis, var der opstået et alvorligt spørgsmål angående dets forbindelse med den tredje engels
budskab. I deres rådvildhed skrev flere af dem til str. E. G. White og bad hende om at udtale sit syn
på dette spørgsmål.
Med hensyn til disse forespørgsler og hendes svar har vi hendes offentliggjorte udtalelse som 
følger:
"Flere har skrevet til mig og spurgt, om budskabet om retfærdiggørelse ved tro er den tredje engels 
budskab, og jeg har svaret: 'Det er den tredje engels budskab i sandhed.' " - Review and Herald, 1. 
april 1890.
Der er mere i denne udtalelse end et kort, klart, bestemt svar på et spørgsmål. Det har en dyb, 
afgørende betydning. Det forkynder en alvorlig advarsel og retter en forstandig, indtrængende appel
til enhver, der. tror på den tredje engels budskab. Lad os studere udtalelsen nærmere:
Retfærdiggørelse ved tro, hævdes det, er "den tredje engel s budskab i sandhed". Ordene "i 
sandhed" betyder faktisk, i virkeligheden, selve sandheden. Det vil sige, at budskabet om 
retfærdiggørelse ved tro og den tredje engels budskab har det samme formål, det samme omfang og
de samme resultater.
Retfærdiggørelse ved tro er Guds måde at frelse syndere på; det er derved, han overbeviser syndere 
om deres skyld, deres fordømmelse og yderst hjælpeløse og fortabte tilstand. Det er også derved, 
Gud udsletter deres synd, udfrier dem fra hans guddommelige lovs fordømmelse og giver dem en 
ny og ret stilling over for ham og hans hellige lov. Retfærdiggørelse ved tro er den måde, hvorpå 
Gud forandrer svage, syndige, fortabte mænd og ,kvinder til stærke, retfærdige, sejrrige kristne.
Hvis det nu er sandt, at retfærdiggørelse ved tro er "den tredje engel s budskab i sandhed" - faktisk, 
i virkeligheden - så må den sande forståelse og tilegnelse af den tredje engels budskab være bestemt
til at give dem, der modtager det, fuld retfærdiggørelse ved tro. At dette er hensigten med det, 
fremgår klart af følgende betragtninger:
1. Det store trefoldige budskab i Åb. 14, som vi betegner "den tredje engel s budskab", siges at 
være "et evigt evangelium". Åb. 14,6.
2. Budskabet erklærer højtideligt, at "nu er hans doms time kommet".
3. Det opfordrer alle, som skal møde for Guds store domstol for at blive dømt efter hans retfærdige 
lov, til at "frygte Gud og give ham ære", og at tilbede "ham, som har skabt himmelen og Jorden". 7.
vers.
4. Resultatet eller frugten af dette advarsels- og formaningsbudskab er, at der fremstår et folk om 
hvem der siges: "Her gælder det om udholdenhed for de hellige, der holder fast ved Guds bud og 
troen på Jesus." 12. vers.
I alt dette har vi kendsgerningerne om retfærdiggørelse ved tro. Budskabet er evangeliet om frelse 
fra synd, fordømmelse og død. Dommen stiller menneskene ansigt til ansigt med retfærdighedens 
lov, efter hvilken de skal dømmes. På grund af deres skyld og fordømmelse formanes de til at 
frygte og tilbede Gud. Dette indbefatter overbevisning om skyld, anger, bekendelse og afståelse fra 



synd. Dette er grundlaget for tilgivelse, renselse og retfærdiggørelse. De, der går ind i denne 
erfaring, har fået tålmodighedens skønne dyd indvæve t i deres karakter i en tid der er almindelig 
præget af pirrelighed og heftighed, som ødelægger menneskenes fred, lykke og tryghed. Hvad er 
det andet end retfærdiggørelse ved tro? Guds ord siger: "Retfærdiggjorte af tro har vi fred med Gud
ved vor Herre Jesus Kristus." Rom. 5, 1.
Ydermere "holder" disse troende "Guds bud". De har gennemgået den vidunderlige erfaring: at 
blive forvandlet fra at hade og overtræde Guds lov til at elske og holde dens retfærdige forskrifter. 
Deres stilling til loven er blevet forandret. Deres skyld er udslettet; deres fordømmelse er fjernet, 
og dødsstraffen er ophævet. Idet de har antaget Kristus som frelser, har de modtaget hans 
retfærdighed og hans liv.
Denne vidunderlige forvandling kan kun virke s ved Guds nåde og kraft, og den udvirke s kun for 
dem, der antager Kristus som deres stedfortræder, kautionist og forløser. Derfor siges det, at de 
"holder fast ved. . . troen på Jesus". Dette åbenbarer hemmeligheden ved deres rige, dybe erfaring. 
De holder fast ved Jesu tro - den tro, ved hvilken han sejrede over mørkets magter.
"Når synderen tror, at Kristus er hans personlige Frelser, så tilgiver Gud ifølge sine usvigelige 
løfter hans synd og retfærdiggør ham uforskyldt. Den bodfærdige sjæl forstår, at hans 
retfærdiggørelse skyldes Kristus, der som hans stedfortræder og selvskyldner er død for ham og er 
hans forsoning og retfærdighed." - Review and Herald, 4. november 1890.
Som allerede påpeget finder vi alle kendsgerningerne om retfærdiggørelse ved tro i deres erfaring, 
som sejrer under den tredje engel s budskab. Derfor er det fuldstændig rigtigt, at retfærdiggørelse 
ved tro er "den tredje engels budskab i sandhed".
Og her kan det være godt at henlede opmærksomheden på det faktum, at både retfærdiggørelse ved 
tro og den tredje engel s budskab er Kristi evangelium i sandhed. Dette fremgår klart af en. 
udtalelse af apostelen Paulus, som siger, at Kristi evangelium er en "Guds kraft til frelse for enhver,
som tror. . . . Thi i evangeliet åbenbares retfærdigheden fra Gud, af tro til tro". Rom. 1, 16.17.
 Kendsgerningerne, som her er fremstillet, er følgende:
1. Evangeliet er en åbenbaring af Guds kraft i virksomhed for at befri syndere fra deres synd og 
Indplante hans retfærdighed i dem.
2. Men dette gøres kun for dem, der tror.
3. Dette er at blive retfærdiggjort eller gjort retfærdig ved tro.
4. Og det er hensigten både med budskabet om retfærdiggørelse ved tro og den tredje engels 
budskab.
Hvilken vigtig lærdom kan der da drages af den udtalelse, vi her har haft til betragtning? Hvilken 
advarsel giver den udtryk for? Klart og tydeligt følgende:
At alle, som tager imod den tredje engels budskab, skulle erfare retfærdiggørelse ved tro. De skulle 
have Kristus åbenbaret for og i dem. De skulle kende genskabelsen af personlig erfaring. De skulle 
have fuld forvisning om, at de er født på ny, født ovenfra, og at de er gået over fra døden til livet. 
De skulle vide, at deres skyld er blevet udslettet, at de er frigjort fra lovens fordømmelse og således
er rede til at træde frem for Kristi domstol. De skulle vide af sejrrig erfaring, at de holder fast ved 
og bliver fastholdt af "troen på Jesus", og at de ved denne tro har fået kraft til at holde Guds bud.
Mislykkes det at opnå denne erfaring, betyder det at gå glip af den egentlige og livsvigtige 
genløsende kraft i den tredje engels budskab. Hvis ikke denne erfaring opnås, vil den troende kun 
have budskabets teori, læresætninger, former og aktiviteter. Det vil vise sig at være en 
skæbnesvanger og forfærdelig fejltagelse. Budskabets teori, læresætninger og selv de ivrigste 
aktiviteter kan ikke frelse fra synd eller berede hjertet til at møde Gud i dommen.
Det er med hensyn til faren for at begå denne skæbnesvangre fejltagelse, vi er blevet advaret.
Formalisme - at have "det klare udtryk for kundskaben og sandheden" i loven uden at have en 
levende erfaring i Kristus - er det skjulte skær, som tusinder, der har bekendt sig til at være Kristi 
efterfølgere, har lidt skibbrud på. Det er imod denne fare, vi advares så alvorligt.
Men der er mere end en advarsel i denne udtalelse. Der er også en appel - en inderlig, vindende 
appel til at indgå i fællesskab med Kristus Jesus, vor Herre. Der er et kald til at nå op til de største 
højder i kristelig erfaring. Der er forsikring om, at når vi er retfærdiggjorte af tro, vil vi have fred 



med Gud og kunne prise os lykkelige over håbet om Guds herlighed. Der er løfte om, at vi ikke 
skal blive gjort til skamme ved at lide nederlag i vor kamp med synden, fordi Guds kærlighed er 
blevet udgydt i vore hjerter ved Helligånden, som blev os givet. Rom. 5,1-5.
Gid vi alle havde lyttet, som vi burde, både til advarslen og appellen, som kom til os på den 
tilsyneladende mærkelige og dog så virkningsfulde måde ved konferensen i 1888! Hvilken 
usikkerhed ville ikke have været fjernet, hvilke vildfarelser, nederlag og tab ville ikke have været 
afværget! Hvilket lys og hvilken velsignelse, sejr og fremgang ville ikke være blevet os til del! Men
takket .være ham, som elsker os med en evig kærlighed, er det ikke for sent endnu at tage helhjertet
imod både advarsel og appel og modtage de store velsignelser, der er lovet.

ET STUDIUM OVER EMNET S OMFANG
En lille nøgle kan åbne en meget kompileret lås i en meget stor dør, og denne dør kan føre ind til en
stor bygning med uvurderlige forråd af rigdom og skønhed." - Pierson.

Syvende kapitel
EN GRUNDLÆGGENDE, ALTOMFATTENDE SANDHED
I anden del behandledes retfærdighed ved tro hovedsageligt ud fra en historisk synsvinkel tiden, 
stedet og måden, på hvilken Herren valgte at stille sit folk ansigt til ansigt med denne livsvigtige, 
grundlæggende evange1iske.,sandhed med det formål at give forkyndelsen af den tredje engels 
budskab, der så tydeligt var dem betroet, forøget styrke, kraft og udstrækning. Vi kommer nu til en 
analyse af emnet set under en bredere synsvinkel, som det bliver fremstillet i Profetiens Ånds 
skrifter.
Minneapolis-konferensen sluttede med, at de delegerede befandt sig i mere eller mindre usikkerhed 
og forvirring med hensyn til det fremsatte budskab om retfærdighed ved tro. Men fremstillingen af 
denne livsvigtige sandhed med al den ophidselse, diskussion og forvirring, den forårsagede, var 
ikke på nogen måde forgæves. Den førte til nye tanker og nyt studium angående det store emne om 
retfærdiggørelse ved tro, og mange fik en større og rigere forståelse af Frelseren som deres 
stedfortræder og fyldestgører. Blandt de allerstørste velsignelser, der fulgte efter mødet, har været 
den overflod af undervisning, som Herren har sendt sit folk gennem Profetiens Ånd vedrørende vor 
Herre og Frelser Jesus Kristus, og hvorledes hans liv kan leves ved tro. Denne undervisning er af 
virkelig oplysende karakter.
Det er værd at lægge mærke til, at siden konferensen i Minneapolis har vi fået følgende bøger med 
undervisning fra Profetiens Ånd:
"Vejen til Kristus" i 1892.
"Med Mesteren på Bjerget" ("Fra Naturens Talerstol") i 1896.
"Den store Mester" i 1898.
"Lys over Hverdagen" ("Kristi Lignelser") i 1900.
”I den store Læges Fodspor" i 1905. "Mesterens Efterfølgere" ("Apostlenes Liv og Virksomhed") i 
1911.
Det er velkendt af alle, som har læst disse bøger, at det altoverskyggende emne er Kristus hans 
sejrrige liv i menneskelighed, hans sonoffer på korset, og hvordan han nu for os stakkels dødelige 
skabninger kan blive os visdom, retfærdighed, helliggørelse og forløsning.
Foruden disse dybt åndelige bøger er snesevis af budskaber med. den klareste og mest gavnlige 
undervisning angående retfærdighed ved tro blevet sendt os gennem Review and Herald. Alt dette 
er af uvurderlig værdi for menigheden. Det kaster et væld af lys over genløsningen s store problem 
i alle dens faser.
Ved videre studium af emnet om retfærdighed ved tro, som det er fremstillet i Profetiens Ånds 
skrifter, er det vigtigt at have en klar forståelse af, hvor meget det. omfatter. Det er ikke en 
læresætning med begrænset formål eller af mindre betydning. Det er ikke et emne, med hvilket man
kan være eller ikke være fortrolig og have det lige godt. I sin dybere betydning omfatter 



retfærdighed ved tro enhver livsvigtig, grundlæggende evangelisk sandhed. Det begynder med 
menneskets moralske stilling ved skabelsen og omhandler:
1. Loven, ved hvilken mennesket skal leve. 2. Overtrædelse af denne lov.
3. Straf for overtrædelse.
4. Genløsningens problem.
5. Faderens og Sønnens kærlighed, som gjorde genløsningen mulig.
6. Det retfærdige i at antage en stedfortræder.
7. Forsoningens natur.
8. Legemliggørelsen.
9. Kristi syndfri liv.
10. Guds Søns stedfortrædende død.
11. Begravelse, opstandelse og himmelfart.
12. Faderens forsikring om en tilfredsstillende stedfortræden.
13. Helligåndens udgydelse.
14. Jesu tjeneste i den himmelske helligdom. 15. Hvad der kræves af synderen for at blive frelst.
16. Troens, angerens, bekendelsens og lydighedens karakter.
17. Betydningen af genfødelsen, retfærdiggørelsen og helliggørelsen og erfaringen af dette.
18. Helligåndens og Guds ords andel. og nødvendigheden af at virkeliggøre for mennesket, hvad 
der blev muliggjort på korset.
19. Sejr over synd ved den iboende Kristus.
20. Gerningernes plads i den troendes liv.
21. Bønnens betydning for modtagelsen og bevarelsen af Kristi retfærdighed.
22. Kulminationen og befrielsen ved Forløserens komme.
Dette er sandheden sammenfattet i den korte sætning: "Retfærdighed ved tro". "En lille nøgle," 
siger Pierson, "kan åbne en meget kompliceret lås i en meget stor dør, og denne dør kan føre ind til 
en stor bygning med uvurderlige forråd af rigdom og skønhed." Den korte sætning: "retfærdighed 
ved tro", åbner døren til hele det uvurderlige forråd af evangeliets rigdom og herlighed i Kristus 
Jesus, vor Herre.
Det er i denne forbindelse værd at lægge mærke til nogle af de udtryk i Profetiens Ånds skrifter, der
benyttes til at fremstille eller skabe en passende ramme om denne herlige sandhed.

Den bærer det guddommelige præg af troværdighed
"Det foreliggende budskab - retfærdiggørelse ved tro - er et budskab fra Gud; det bærer det 
guddommelige præg af troværdighed, for dets frugt er hellighed." - Review and Herald, 3. 
september 1889.

En dyrebar tanke
"Den tanke, at Kristi retfærdighed ikke tilregnes os på grund af nogen fortjeneste fra vor side, men 
som en uforskyldt gave fra Gud, var dem en dyrebar tanke." - Review and Herald, 3. september 
1889.

Det er de skønneste toner
"De skønneste toner, der lyder fra menneskelige læber - retfærdiggørelse ved tro og Kristi 
retfærdighed." '- Review and Herald, 4. april 1893.

Den er en ren, hvid perle
"Kristi retfærdighed er som en ren, hvid perle uden fejl, uden plet, uden brist. Denne retfærdighed 
kan blive vor." - Review and Herald, 8. august 1899.
I egentligste forstand er retfærdighed ved tro ikke en teori; det er en erfaring, en væsentlig 
forandring, der sker i den, som tror på Kristus. Den giver synderen en ny stilling over for Gud.
Den er kernen i kristendommen, for vi læser:



"Selve hovedsummen i spørgsmålet om kristelig dyd og erfaring består i at tro på Kristus, at kende 
Gud og hans Søn, som han har sendt." "Gudsfrygt betyder at have Kristus boende i hjertet, og hvor 
han er, udfolder sjælen åndelig aktivitet, vokser bestandig i nåden og iler stadig imod 
fuldkommenhed." - Review and Herald, 24. maj 1892.
At tabe denne vidunderlige, grundlæggende, altomfattende sandhed af syne er at miste selve det 
livsvigtige i genløsningens plan.

Ottende kapitel FORMALISMENS DØDELIGE FARE
Indflettet i al den undervisning, Profetiens Ånd giver angående den store betydning, det har at 
modtage, erfare og forkynde den herlige sandhed om retfærdighed ved tro, finder vi indtrængende 
advarsler om den store fare for formalisme.
Retfærdighed ved tro er ikke formalisme, men i direkte modstrid dermed. Retfærdighed ved tro er 
en erfaring, en realitet. Det indbefatter en: fuldstændig forandring af livet. Den, der har begyndt det 
nye liv, har erfaret en dyb sønderknuselse og har aflagt en oprigtig, inderlig bekendelse og er 
afstået fra synd. Som sin guddommelige Herre er han kommet til at elske ret og hade uret. Og 
retfærdiggjort - regnet som retfærdig ved tro - har han fred med Gud. Han er en ny skabning; det 
gamle er forbi, og noget nyt er blevet til.
Formalisme er noget ganske modsat. Det har med hovedet og det ydre at gøre. Den når kun til en 
teori om religion. Den går ikke dybere end til formen og skinnet. Derved bliver den som salt uden 
kraft. Den er en glædesløs og kærlighedsløs religion, for den giver ingen fred, forvisning og sejr. 
Formalisme udspringer og trives i det naturlige hjerte, hvor den har sin rod. Den er et af disse 
listige, altgennemtrængelige onder, som Frelseren kom for at rykke op med rode og fjerne fra det 
menneskelige hjerte.
Formalismen har altid været en virkelig fare for menigheden. En af den moderne tids kristelige 
skribenter har udtalt følgende om denne skjulte fare:
"De ydre formers evangelium er kært for det menneskelige hjerte. Det kan have form af kultur og 
moralitet eller af 'gudstjeneste', sakramenter og kirkeligt reglement, eller af ortodoksi og filantropi. 
Disse og lignende ting bliver vore afguder, og tiltro til dem træder i stedet for troen på den levende 
Kristus. Det er ikke nok, at vort hjertes øjne engang har set Herren, eller at vi til andre tider har 
erfaret 'fornyelse ved Helligånden'. Det er muligt at glemme, muligt at 'drage bort fra ham, som 
kaldte os ved Kristi nåde'. Med en lille forandring i vort religiøse livs form kan den sande indre 
glæde i Gud, det bevidste barneforhold og Åndens samfund fuldstændig svinde bort.
Formalismens evangelium kan spire frem og trives i den mest evangeliske jordbund og i de 
strengeste paulinske menigheder. Det kan bandlyses og vejen kan spærres aldrig så godt for det, det
vil, dog vide at få indpas i de enkleste former for gudsdyrkelse og i den sundeste lære. De bedst 
udformede bestemmelser og trosbekendelser til værn imod det kan ikke forhindre dets indtrængen, 
men beviser netop, at det har skjult og forskanset sig. Intet hjælper, som apostelen siger, uden en 
bestandig 'ny skabning', Guds liv i menneskelige sjæle opretholdes ved hans Ånds kraft, der stadig 
fornyet udgår fra Faderen og Sønnen. 'Det liv, jeg nu lever i kødet, det lever jeg i troen på Guds 
Søn, som elskede mig og gav sig selv hen for mig.' Dette er den sande troslære. Vitaliteten i Paulus'
tro bevarede ham fra vildfarelse og i vilje og forstand trofast imod det ene evangelium." - G. G. 
Findlay, i hans fortolkning af Brevet til Galaterne (Expositor's Bible), side 42. 43.
Profetiens Ånds advarsler behandler denne fare i dens mange afskygninger, hvilket følgende 
uddrag klart viser:

Formalisme i forkyndelsen
"Mange har prædiket ordet uden selv at have troet på det og uden at følge dets lære. De har ikke 
været omvendte, ikke helliggjorte, ikke hellige. Men hvis vi skal kunne bestå prøven, må der være 
fromhed i livet. Hvad vi behøver, er inspiration fra Golgatas kors. Så vil Gud åbne vore øjne til at 
se, at vi ikke kan have fremgang i nogen gerning for Mesteren, hvis vi ikke er forenede med 
Kristus. Hvis vi virkelig samarbejder med Gud, vil vi ikke have en død, videnskabelig religion, 



men vort hjerte vil være gennemstrømmet af en levende kraft - Jesu Ånd." - Review and Herald, 
31. januar 1893.
"Der er mange, som fremholder vor tros læresætninger og teorier, men deres fremstilling er som 
salt uden kraft, fordi Helligånden ikke virker gennem deres tjeneste, som er blottet for tro. De har 
ikke åbnet hjertet for modtagelsen af Kristi nåde; de kender ikke Åndens virken; de er som mel 
uden surdej, for der er intet gærende element i noget af det de gør, og de vinder ikke sjæle for 
Kristus: De tilegner sig ikke Kristi retfærdighed; det er en klædning, de ikke er iført, en fylde, de 
ikke kender, en kilde, de ikke har drukket af.” - Review and Herald, 29. november 1892.
"Der er behov for prædikanter, som føler nødvendigheden af samarbejde med Gud, og som vil gå 
ind for at føre folket frem i åndelig erkendelse til Kristi fyldes mål. Der er behov for prædikanter, 
som vil uddanne sig gennem alvorligt, ærbødigt samfund med Gud i enrum, så de kan blive 
bedende mænd, fyldt med kraft. Fromhed er ved at udarte til død formalisme, og det er påkrævet at 
styrke det, der er tilbage, og som er ved at dø." - Review and Herald, 24. maj 1892.
"En mand kan holde tiltalende, underholdende prædikener og dog være langt fra Kristus med 
hensyn til åndelig erfaring. Han kan blive ophøjet til menneskelig storheds tinde uden nogen sinde 
at have erfaret nådens virken i sit indre, hvorved karakteren bliver forvandlet. Et sådant menneske 
bedrages ved sin forbindelse med og sit fortrolige kendskab til evangeliets hellige sandheder, som 
har nået forstanden, men ikke er trængt ind i sjælens indre helligdom. Vi må have mere end en 
forstandsmæssig tro på sandheden." - Review and Herald, 14. februar 1899.
"Kunne vi nu forlade de kolde, traditionelle anskuelser, som hindrer vor fremgang, så ville vi se det
sjælevindende arbejde i et helt andet lys." - Review and Herald, 6. maj 1890.

En teori om sandheden er ikke nok
"Vore læresætninger kan være korrekte; vi kan hade falsk lære og ikke optage dem, der ikke er tro 
imod principperne; vi kan arbejde med utrættelig energi; og dog er det ikke tilstrækkeligt. . . . Tro 
på sandhedens teori er ikke nok. At fremstille denne teori for ikke-troende gør dig ikke til et vidne 
for Kristus." - Review and Herald, 3. februar 189l.
"Vanskeligheden ved vort arbejde har været, at vi har været tilfredse med at fremholde en kold teori
om sandheden." - Review and Herald,
28. maj "1889.
"Hvor meget mere kraft ville ikke ledsage ordets forkyndelse i dag, hvis man dvælede mindre ved 
menneskelige teorier og argumenter og meget mere ved Kristi lærdomme og praktisk gudsfrygt." - 
Review and Herald, 7. januar 1890.

Den eneste måde, hvorpå sandheden bliver af værdi. for sjælen
"Sandheden har ingen værdi for nogen sjæl, medmindre den ledes ind i den indre helligdom og 
helliggør sjælen. Fromheden vil udarte og gudsfrygten blive en overfladisk følelse, hvis ikke 
sandhedens plovjern får lov at skære dybt ned i hjertets brakjord." - Review and Herald, 24. maj 
1892.
En teoretisk kundskab om sandheden er vigtig. Men kundskaben om selv den største sandhed vil 
ikke frelse os; vor kundskab må være af praktisk art. ... Sandheden må bringes ind i deres hjerter og
helliggøre og rense dem fra al jordiskhed og sanselighed i det mest private liv. Sjælens tempel må 
renses." - Review and Herald, 24. maj 1887.
"Mennesketankens største bedrag på Kristi tid var dette, at blot at give sit samtykke til sandheden 
skaffede retfærdighed. Efter al menneskelig erfaring har en teoretisk viden om sandheden vist sig at
være utilstrækkelig til sjælens frelse. Den frembringer ikke retfærdighedens frugter. En skelen til 
det, der betegnes som teologisk sandhed, ledsages ofte af had til den ægte sandhed, som denne har 
åbenbaret sig i livet. De mørkeste kapitler i historien er tyngede af beretninger om forbrydelser, der 
er begået af fanatiske religionsdyrkere. Farisæerne hævdede at være Abrahams børn og pralede af 
at være i besiddelse af Guds ord; men alligevel bevarede disse fortrin dem ikke fra egenkærlighed, 
ondskab, begærlighed og det laveste hykleri. De mente selv at være verdens største religiøse 
personligheder, men deres såkaldte rettroenhed fik dem til at korsfæste herlighedens Herre.



Den samme fare består den dag i dag. Mange anser det for en given sag, at de er kristne, ganske 
enkelt, fordi de skriver under på visse teologiske dogmer. Men de har ikke ført sandheden ud i det 
praktiske liv. De har hverken troet eller elsket den, '.og derfor har de ikke modtaget den kraft og 
nåde, som kommer gennem helliggørelse ved sandheden. Mennesker kan hævde, at de tror på 
sandheden, men hvis den ikke gør dem oprigtige, venlige, tålmodige, overbærende og 
himmelsksindede den en forbandelse for dem, der tror på den, og gennem deres indflydelse er den 
en forbandelse for verden." - Den store Mester, side 204.
"Evighedens vældige konsekvenser kræver mere af os end en indbildt religion - en religion 
bestående af ord og former, hvor sandheden holdes ude i forgården for at blive beundret, ligesom vi
bundrer en smuk blomst; de kræver mere end en følelsesreligion, som viser mistillid til Gud, når 
prøver og vanskeligheder kommer. Hellighed består ikke i bekendelse, men i at tage korset op og 
gøre Guds vilje." - Review and Herald, 21. maj
"Der er mange, hvis navne står i menighedens bøger, som ikke har erfaret en virkelig forandring i 
deres liv. Sandheden har været holdt udenfor. Der har ingen sand omvendelse fundet sted, intet 
afgjort nådeværk er foregået i hjertet. Deres ønske om at gøre Guds vilje grunder sig på deres egen 
tilbøjelighed, ikke på en dyb overbevisning ved Helligånden. Deres vandel er ikke bragt i 
overensstemmelse med Guds lov. De bekender; at de har modtaget Kristus som deres Frelser, men
de tror ikke, at han vil give dem kraft til at overvinde deres synder. De har ikke et personligt 
kendskab til en levende Frelser; og deres karakter afslører mange fejl." - Review and Herald, 7. juli 
1904.
”Vort håb skal stadig styrkes ved erkendelsen af, at Kristus er, vor retfærdighed. . . . Det 
kummerlige syn, så mange har haft på Kristi ophøjede karakter og stilling, har indsnævret deres 
religiøse erfaring og i høj grad hindret deres fremgang i det guddommelige liv. Personlig gudsfrygt 
iblandt os som et folk står lavt. Der er mange former, meget maskineri, megen mundkristendom; 
men der må i vor religiøse erfaring indføres noget, som er dybere og mere solidt. . . . Det, vi
trænger til, er en erfaringsmæssig erkendelse af Gud og hans kærligheds kraft, som den er 
åbenbaret i Kristus. . . .
Ved Kristi fortjeneste, ved hans retfærdighed, som tilregnes os ved troen, skal vi opnå en 
fuldkommen kristelig karakter." - Vejledning for Menigheden, 2. bind, side 281. 282. (Skrevet i 
1890.)

Kold, lovmæssig religion en religion uden Kristus
"En kold, lovmæssig religion kan aldrig lede sjæle til Kristus; for det er en religion uden kærlighed 
og uden Kristus." - Review and Herald, 20. marts 1894.
"Det bevarende salt er den rene, første kærlighed, Jesu kærlighed, guldet, lutre t i ilden. Når dette 
udelade s af den religiøse erfaring, er Jesus der ikke; lyset, hans ansigts lys, er der ikke. Hvad er 
religionen så værd? Akkurat lige så meget som saltet, der har mistet sin kraft. Det er en religion 
uden kærlighed. Så gøres der en anstrengelse for at opveje mangelen med travl aktivitet, en 
nidkærhed, som er. uden Kristus." - Review and Herald, 9. februar 1892.

Udvortes religion blottet for frelsende tro
"Forstillelse, former og ceremonier frembringer ikke et godt hjerte eller en ren karakter, hvor smukt
det end kan tage sig ud. Sand kærlighed til Gud er et aktivt princip, en lutrende kraft. . . . Den 
jødiske nation havde indtaget den højeste stilling; de havde bygget store og høje mure for at 
afsondre sig fra samkvem med den hedenske verden; de havde fremstillet sig som det udvalgte, 
loyale folk, der var begunstiget af Gud. Men Kristus fremstillede deres religion som blottet for 
frelsende tro." - Review and Herald, 30. april 1895.
"Det er muligt at være en formel, delvis troende og dog blive fundet for let og miste det
evige liv. Det er muligt at efterleve nogle af
Bibelens forskrifter og blive regnet for en kristen og dog gå fortabt, fordi man mangler de vigtige 
egenskaber, som udgør en kristen karakter." Review and Herald, 11. januar 1887.



"Det betyder ikke det mindste at få sit navn optegnet i en menighed, hvis ikke hjertet er virkelig 
forandret. .,. Man kan være menighedsmedlem og tilsyneladende arbejde alvorligt og udføre en 
række pligter fra år til år og dog være uomvendt." - Review and Herald, 14. februar
1899.
"Der er en form for religion, som ikke er andet end selviskhed. Den finde!; glæde ved verdslige 
fornøjelser. Den er tilfreds med en beskuelse af Kristi religion og kender intet til dens frelsende 
kraft. De, der har denne religion, tager let på synden, fordi de ikke kender Jesus. Når de er i denne 
tilstand, tager de også deres pligt meget let." - Review and Herald, 21. maj 1908.
"Det er smertefuldt at se den vantro, der. findes i mange af Guds bekendende efterfølgeres hjerte. 
Vi har de dyrebareste sandheder, der nogen sinde er betroet dødelige mennesker, og deres tro, som 
har modtaget disse sandheder, skulle svare tø deres storhed og værdi." - Review and Herald, 5. 
marts 1889.
"Der er mange, som ikke afskrækkes af lidelser, men de udøver ikke en barnlig og levende tro. De 
siger, at de ikke ved, hvad det vil sige at tage Gud på hans ord. Deres religion består i ydre former 
og iagttagelser." - Review and Herald, 5. marts 1889. '
"Alle, som smykker sig med helligdommens prydelser, men ikke er iklædt Kristi retfærdighed, 
deres nøgenheds skam skal blive åbenbar." - Testimonies, 5. bind, side 81.
”De fem uforstandige jomfruer havde lamper (hvilket betyder kendskab til skriftens sandhed), men 
ejede ikke Kristi nåde. De udførte daglig en række ceremonier og ydre pligter, men deres tjeneste 
var uden liv og blottet for Kristi retfærdighed. Retfærdighedens sol skinnede ikke ind i deres hjerte 
og sind, og de havde ikke den kærlighed til sandheden, som forvandler til Kristi liv og karakter, til 
hans billede og ideal. Deres bestræbelser var ikke blandet med nådens olie. Deres religion var en 
tør skal uden den sande kerne. De holdt fast ved læresætningernes form, men de blev bedraget i 
deres kristne liv, var fulde af selvretfærdighed og undlod at tilegne sig lærdomme i Kristi skole, 
som hvis de var blevet praktiseret, ville have gjort dem vise til frelse." Review and Herald, 27. 
marts 1894.

Faren ved at forlade sig på menneskelige planer og metoder
"Så længe vi er indesluttede i selvretfærdighed og sætter vor lid til ceremonier og strenge regler, 
kan vi ikke udføre arbejdet for denne tid." Review and Herald, 6. maj 1890.
"Iagttagelse af ydre former vil aldrig afhjælpe den menneskelige sjæls dybe trang. En blot og bar 
bekendelse af Kristus er ikke nok til at berede et menneske til at bestå i dommen,"' Review and 
Herald, 25. januar 1887.
"Lad os ikke glemme, at når aktiviteten forøges og det lykkes for os at udføre det foreliggende 
arbejde på en fremgangsrig måde, så et der fare for, at vi sætter vor lid til menneskelige planer og 
metoder. Der vil være en tilbøjelighed til at bede mindre og have mindre tro." - Review and Herald,
4. juli 1893.
"Man har ikke haft øje for åndelige ting. Den ydre fremtræden og maskineriet har været frem hævet
som var der kraft i det, medens det dydige ved sand godhed, ædel fromhed og indre hellighed har 
været sat i anden række. Det, som skulle have været sat først, er blevet sat sidst og tillagt mindre 
betydning." - Review and Herald, 27. februar 1894.
"Når faste og bøn praktiseres i en selvretfærdig ånd, er det en vederstyggelighed for Gud. Den 
højtidelige samling til andagt, en række religiøse ceremonier, den udvortes ydmyghed, de pålagte 
ofre afgiver tilsammen det vidnesbyrd for verden, at den, der gør alt dette, anser sig selv som 
retfærdig. Det henleder opmærksomheden til den, der udfører strenge pligter, og siger: 'Dette 
menneske er selvskrevet til Himmelen.' Men det er alt sammen et bedrag. Gerninger kan ikke købe 
os adgang til Himmelen. . . . Tro på Kristus vil være det middel, hvorved den rette ånd og 
bevæggrund driver den troende, og al godhed og himmelsksindethed vil vælde ud fra den, der ser
på Jesus som sin tros begynder og fuldender." Review and Herald, 20. marts 1894.
"Der er mange, som synes at forestille sig, at ydre iagttagelser er nok til frelse; men formalitet og 
regelmæssig tilstedeværelse ved religiøse sammenkomster vil ikke kunne bibringe den fred, der 



overgår al forstand. Det er Jesus alene, der kan give os fred." - Review and Herald, 18, november 
1890.
"De, der ikke har en daglig erfaring i det, der hører Gud til, vil ikke gå fremad med visdom. De kan 
have en lovmæssig religion, en form for gudsfrygt; de kan tilsyneladende være lys i menigheden; 
alt maskineriet - hvoraf meget er menneskeligt påfund - kan tilsyneladende fungere upåklageligt, og
dog kan menigheden være lige så blottet for Guds nåde som Gilboas høje var for dug og regn." - 
Review and Herald, 31. januar 1893.

Niende kapitel
DEN STORE SANDHED TABT AF SYNE
At en så fundamental og altomfattende sandhed som tilregnet retfærdighed - retfærdiggørelse ved 
tro - skulle tabes af syne af mange, som bekender sig til gudsfrygt og har fået betroet Himmelens 
sidste budskab til en døende verden, forekommer utroligt; men det siges tydeligt, at dette er 
tilfældet.
"Mange, som har bekendt sig til at tro den tredje engels budskab, har tabt læren om 
retfærdiggørelse ved tro af syne." - Review and Herald, 13. august 1889.
"Der er ikke en blandt hundrede, der selv forstår Bibelens sandhed om dette emne (retfærdiggørelse
ved tro), der er så nødvendigt for vort nuværende og evige vel." - Review and Herald, 3. september 
1889.
”1 de sidste tyve år har en listig, vanhellig indflydelse fået mennesker til at se på mennesker, til at 
forbinde sig med mennesker og til at ringeagte deres himmelske ledsager. Mange har vendt sig bort
fra Kristus. De har ikke værdsat ham, som erklærer: 'Se, jeg er med jer alle dage indtil verdens 
ende.' Lad os gøre alt, hvad der står i vor magt, for at genoprette det forsømte." '- Review and 
Herald, 18. februar 1904.
Tyve år tilbage fra 1904 ville netop indbefatte den tid; da budskabet om retfærdighed ved tro blev 
forkyndt i 1888 i forbindelse med de forberedende budskaber umiddelbart før. Hvad mener I; 
medarbejdere? Skal vi ikke gøre alt, hvad der står i vor magt, for at genoprette det forsømte? Måske
efterlod vi Jesus, da vi vendte tilbage fra festen så det nu bliver nødvendigt for os at lede efter ham 
med smerte ligesom Josef og Maria på deres rejse hjem fra Jerusalem. Det er fortalt os at:
"Årsagen til, at vore prædikanter udretter så lidt, er, at de ikke vandrer med Gud. Han er en 
dagsrejse borte fra de fleste af dem." - Testimonies, 1. bind, side 434.
Det er en personlig sag. Lad os standse og tænke os om: Er Frelseren en levende og blivende 
virkelighed i mit liv? eller er han en dagsrejse borte så mit liv og min gerning blot er resultatet af 
erindringen om hans tilstedeværelse?
Den ransagende advarsel, som blev sendt gennem Profetiens Ånd angående det store antal syvende 
dags adventister, der havde tabt "læren om retfærdiggørelse ved tro" af syne, blev skrevet i 1889. 
Hvilken forandring tiden har medført i dette forhold blandt vort folk, som ikke på den tid sluttede 
sig til eller forstod den dyrebare sandhed, kan ingen sige; men vi ved, at enhver, der på nuværende 
tidspunkt tror på den tredje engels budskab, burde have en klar opfattelse af læren om 
retfærdiggørelse ved tro og en grundfæstet erfaring i den store forligelse.

Hvad det betyder at tabe en sådan sandhed af syne
At tabe denne dyrebare sandhed om retfærdiggørelse ved tro af syne er at tabe evangeliets egentlige
formål af syne, hvilket er katastrofalt for den enkelte, uanset hvor velmenende og alvorlig 
vedkommende kan være med hensyn til lærdomspunk ter, ceremonier, aktiviteter og hvilket som 
helst andet i forbindelse med religion. Herrens tjenerinde har givet en tydelig advarsel:
"Hvis ikke guddommelig kraft bliver bragt ind i Guds folks erfaring, vil falske teorier og 
vildledende anskuelser tage tankerne til fange, Kristus og hans retfærdighed vil glide ud af manges 
erfaring og deres tro blive uden kraft og liv. Disse mennesker vil ikke have en daglig, levende 
erfaring af Guds kærlighed i hjertet; og hvis de ikke er nidkære og omvender sig, vil de være 
iblandt dem, der repræsenteres ved Laodikea, som vil blive udspyet af Guds mund." - Review and 
Herald, 3. september 1889.



Guds folk har i en beklagelig grad undladt at lade guddommelig kraft indgå i" deres erfaring, og det
forudsagte resultat har vist sig:
1. Falske teorier og vildledende anskuelser har taget tankerne til fange.
 2. Kristus og hans retfærdighed er gledet ud  af manges erfaring.
 3. Manges tro er uden kraft og liv.
 4. Der er ingen daglig, levende erfaring af Guds kærlighed i hjertet.
Det er yderligere sagt os, at meget er gået tabt for Guds sag, fordi man har undladt at erhverve sig 
denne levende erfaring af &h guddommelige kraft: retfærdighed ved tro:
"Guds folk har mistet meget ved ikke at bevare sandheden så enkel, som den er i Jesus. Denne 
enkelhed er blevet fortrængt, og formaliteter, ceremonier og en række travle aktiviteter med 
mekanisk arbejde har taget dens plads. Stolthed og lunkenhed har gjort Guds bekendende folk 
anstødeligt i hans øjne. Pralende indbildskhed og selvtilfreds egenretfærdighed har tilsløret og 
skjult sjælens fattigdom og nøgenhed; men for Gud er alting 'blottet og udbredt'." Review and 
Herald, 7. august 1894.
 Derved er der fremkommet et udbredt, skæbnesvangert bedrag:
"Hvad er det, som udgør deres elendighed og nøgenhed, som føler sig rige og har vundet sig 
rigdom? Det er mangelen på Kristi retfærdighed.
I deres egenretfærdighed bliver de fremstillet som iført en til sølet klædning, men selv i denne 
tilstand smigrer de sig med, at de er klædt i Kristi retfærdighed. Kunne bedraget være større?" 
Review and Herald, 7. august 1894.

Martin Luther frygtede for, at denne store sandhed skulle blive udvisket
Frygten for, at læren om retfærdiggørelse ved tro, der var så dyrebar for Luther og var årsagen til 
den store reformation, skulle tabes af syne, synes at have haft en fremtrædende plads i Luthers sind,
idet han betragtede de fremtidige begivenheder, der skulle indtræffe i verden. Vi læser:
"Thi når denne artikel (der lærer, hvorledes man bliver syndfri og retfærdig for Gud) går tabt, så går
tillige hele den kristelige lære tabt. . . . Derfor må nødvendigvis enhver, som affalder fra Kristi 
retfærdighed, komme ind på sine egne gerninger s retfærdighed, det er, han må, når han har tabt 
Kristus, henfalde til fortrøstning på sine egne gerninger og fortjenester." "Thi når denne artikel eller
det stykke om retfærdiggørelsen forsømmes, da forsømmes alting. Derfor er det velfornødent, at vi 
daglig lærer det, . . . ja, om vi end lærer og øver den, det allerflittigste vi kan, så er der dog ingen, 
som ganske kan fatte den og af hjertet fuldeligen tro den." "Derfor er jeg sandelig bekymret for, at 
denne lære efter vor død atter skal gå under; thi verden må før den yderste dag fyldes med grueligt 
mørke og" skrækkelige vildfarelser." - Udlæggelse af Galaterbrevet, af dr. Martin Luther, side 19. 
20. 41. 446. 447.
Ligesom Gud kaldte Luther fra det sekstende århundredes midnatsmørke og gav ham denne 
sandhedsfakkel i hånden - "DEN RETFÆRDIGE SKAL LEVE AF TRO" - således vil Gud', at 
hans fanebærere skal ophøje denne grundlæggende frelsessandhed i forbindelse med den 
”nærværende sandhed" ide forskellige faser af forkyndelsen af det sidste evangeliske budskab i hele
verden. Det er derfor betimeligt, at vi i dag ofrer denne vigtige sandhed det alvorligste og 
grundigste studium. Vi burde have en lige så klar forståelse af, hvordan en synder kan forvandles til
en hellig, som vi har lært at forstå, hvordan Adam, en syndfri mand, blev en synder. 
Retfærdiggørelse ved tro skulle st,å lige så klart for vort sind som læren om loven, sabbaten, 
Herrens genkomst og ethvert andet lærdomspunkt, som er åbenbaret i skriften. Men mange forstår 
det ikke sådan; og fordi det hv6fken bliver påskønnet eller erfaret som det burde, undlader de at 
fremstille det) deres undervisning. Denne fejl blev erkendt og klart påpeget i 1889, for vi læser:
"Prædikanterne har ikke fremstillet Kristus i hele sin fylde for folket, hverken i menighederne eller 
på nye felter, og folket har ikke en forstandig tro. De har ikke fået den undervisning, som de skulle 
have haft, om at Kristus er både frelse og retfærdighed for dem." - Review and Herald, 3. 
september 1889.

Prædikanternes pligt til at forkynde budskabet om retfærdighed ved tro



Følgende afsnit indeholder de ypperste og mest betimelige råd til prædikanter og andre evangeliske 
arbejdere, samtidig med at de klat påpeger den sørgelige kendsgerning, at det tiltrækkende 
midtpunkt, Jesus, af mange er blevet stillet i anden række, medens teorier og argumenter har fået 
førstepladsen. Hvilken skæbnesvanger fejltagelse!
"Arbejdere i sandhedens sag skulle fremholde Kristi retfærdighed, ikke som nyt lys, men som et 
dyrebart lys, som folket for en tid har tabt af syne. Vi må antage Kristus som vor personlige Frelser,
og han tilregner os Guds retfærdighed i Kristus." - Review and Herald, 20. marts 1894.
"Tillad ikke, at studium af teorier bortleder jeres sind fra det altovervejende emne om Kristi, 
retfærdighed. Tro ikke, at udførelsen af ceremonier eller iagttagelsen af ydre former vil gøre jer til 
arvinger af Himmelen. Vi ønsker at holde blikket fæstet ufravendt mod det mål vi stræber efter, for 
nu er det Herrens beredelsesdag og vi skulle overlade vore hjerter til Gud, så de kan blive blødgjort 
og blødgjort af Helligånden." - Review and Herald, 5. april 1892.
"Tiltrækningens store midtpunkt, Jesus Kristus, må ikke holdes uden for den tredje engels budskab.
For mange, som har været beskæftiget i arbejdet for denne tid, har Kristus været sat i anden række, 
og teorier og argumenter har haft førstepladsen." - Review and Herald, 20. marts 1894.
"Hemmeligheden ved Kristi legemliggørelse, beretningen om hans lidelser, korsfæstelse, 
opstandelse og himmelfart åbenbarer for hele menneskeheden Guds forunderlige kærlighed. Dette 
forlener sandheden kraft." - Review and Herald, 18. juni 1895.
"De små menigheder er blevet fremstillet for mig som så blottede for åndelig føde, at de er ved at 
dø, og Gud siger til jer: 'Bliv vågen og styrk' det, der er tilbage, men som var ved at dø; thi jeg har 
ikke fundet dine gerninger fyldestgørende i min Guds øjne.' " - Review and Herald, 4. marts 1890.
"Dette ved jeg, at vore menigheder er døende af mangel på undervisning om emnet retfærdighed 
ved tro på Kristus og lignende sandheder." Gospel Workers, side 301.
"Det emne, der tiltrækker synderen s hjerte, er Kristus og det som korsfæstet. På Golgatas kors 
åbenbares Jesus for verden i uforlignelig kærlighed. Fremstil ham således for de hungrende skarer, 
og lyset fra hans kærlighed vil drage mennesker fra mørke til lys, fra overtrædelse til lydig
hed og sand hellighed. Beskuelsen af Jesus på Golgatas kors vækker samvittigheden til forståelse af
syndens afskyelige karakter, som intet andet kan gøre det." - Review and Herald, 22. november 
1892.
"Kristus som korsfæstet - tal om det, bed om det, syng om det, og det vil knuse og vinde hjerter. 
Vanlige, formelle talemåder, fremholdelsen af rent argumenterende emner udretter ikke meget 
godt. Guds smeltende kærlighed i arbejdernes hjerter vil blive forstået af dem, de arbejder for. 
Sjæle tørster efter livets vand, Lad dem ikke gå tomme fra jer. Åbenbar Kristi kærlighed for dem. 
Før dem til Jesus, og han vil give dem livets brød og frelsens vand." - Review and Herald, 2. juni 
1903.
Dette kapitel kan passende afsluttes med følgende vidunderlige udtalelse, der opsummerer 
hovedsagen i Profetiens Ånds budskab og angiver os retningslinien i vor undersøgelse:
"Hvis Guds folk ved Kristi nåde vil blive som nye flasker, vil han fylde dem med den nye vin. Gud 
vil give forøget lys, gamle sandheder vil blive genfundet og genindsat i sandhedens ramme; og hvor
som helst arbejderne drager hen, vil de vinde sejre. Som Kristi sendebud må de ransage skrifterne 
for at finde de sandheder, der har ligget skjult under vildfarelsens slagger. Og hver lysstråle, som 
modtages, må gives videre til andre. Én interesse vil være fremherskende, ét emne vil opsluge alle 
andre: KRISTUS VOR RETFÆRDIGHED." - Review and Herald, Extra, 23. december 1890.

Tiende kapitel
HEL OG FULD GENOPREJSNING TILVEJEBRAGT
Når synderen går ind igennem troens dør til det nye liv i Kristus Jesus, finder han, at han ikke alene
har fået tilgivelse for sin overtrædelse af loven, men at der også er sørget for hel og fuld 
genoprejsning for ham. Ydermere er der i Kristus gjort udvej for at bevare det, der er .blevet 
genoprettet. Han træder ind på et nyt og højere livsplan i overensstemmelse med følgende 
vejledning og forsikring:



"Vi må forenes med Kristus. Deler en forsyning af kraft dl vor rådighed, og vi skal ikke forblive i 
vantroens mørke, kolde, solløse hule; for gør vi det, opfanger vi ikke retfærdighedens sols lyse 
stråler." - Review and Herald, 24. januar 1893.
"Vi må hæve os op over den iskolde luft, vi hidtil har levet i og som Satan har ønsket at omgive 
vore sjæle med, og indånde Himmelens hellige atmosfære." - Review and Herald, 6. maj
1890.
Hele beretningen om frelse og genoprejsning er klart fremsat i følgende smukke udtalelse ved 
inspirationens pen:
"Igennem Kristus er såvel genoprejsning som forsoning tilvejebragt for mennesket.
 Svælget, som synden forårsagede, har Golgatas kors slået bro over.
Jesus har betalt løsesummen helt og fuldt, hvorved synderen får tilgivelse og lovens retfærdighed 
opretholdes.
Alle, som tror, at Kristus er sonofferet, kan komme og få tilgivelse for deres synder, for gennem 
Kristi fortjeneste er der åbnet forbindelse mellem Gud og menneske.
Gud kan antage mig som sit barn, og jeg kan gøre krav på ham og fryde mig i ham som min kære 
Fader.
Vi må grunde vort håb om Himmelen på Kristus alene, for han er vor stedfortræder og den, der har 
gjort fyldest for os.
Vi har overtrådt Guds lov, og af lovgerninger vil intet menneske blive retfærdiggjort. De bedste 
anstrengelser, mennesket kan gøre i sin egen styrke, er værdiløse med hensyn til at opfylde den 
hellige og retfærdige lov, som han har overtrådt; men ved tro på Kristus kan han påberåbe sig Guds
Søns retfærdighed som fuldt tilstrækkelig.
 Kristus opfyldte lovens krav i sin menneskelige natur.
Han bar lovens forbandelse for synderen og gjorde forsoning for ham, for at enhver, som tror på 
ham, ikke skulle fortabes, men have evigt liv.
Sand tro tilegner sig Kristi retfærdighed og synderen bliver gjort til sejrherre sammen med Kristus, 
for han bliver gjort delagtig i guddommelig natur, hvorved det guddommelige og menneskelige 
forenes.
Den, der forsøger at nå Himmelen ved sine egne gerninger i lydighed mod loven, forsøger det 
umulige.
Mennesket kan ikke frelses uden lydighed, men hans gerninger skal ikke være af ham selv; Kristus 
må virke i ham både at ville og at virke, for at hans gode vilje kan ske." - Review and Herald, 1. juli
1890.
Lad os omhyggeligt repetere .dette budskab, som fremstiller de mest ophøjede kendsgerninger om 
vor Herre og Frelsers Jesu Kristi evangelium for det menneskelige sind:
1. Hel og fuld genoprejsning er tilvejebragt for syndere. Kristi sonoffer på korset gjorde ikke alene 
vor forsoning med Gud mulig, men muliggjorde også for enhver synder, der vælger at tage imod 
tilbudet, genoprejsning til Adams ophøjede stilling før hans syndefald.
2. Det store svælg, som synden har skabt og som skiller os så langt fra Gud og Himmelen, har 
Golgatas kors spændt bro over. Hvilken årsag er det ikke til lovprisning og tilbedelse!
3. Det store problem angående synderens tilgivelse samtidig med håndhævelsen af Guds hellige. 
lover blevet løst. Kristus blev vor stedfortræder. Han tog vor plads og løskøb te os således fra 
fordømmelse og død.
4. Ved sit sonoffer åbnede Kristus forbindelsen mellem Gud og stakkels syndige, fortabte 
mennesker, så at vi nu kan komme og få tilgivelse, renselse og frelse fra al synd.
5. Fordi Kristus alene blev vor stedfortræder og selvskyldner, grunder hele vort håb sig nu på ham. 
Der er intet al}det navn, ingen anden vej.
6. På grund af menneskets overtrædelse af loven kan intet kød blive retfærdiggjort ved 
lovgerninger. Men gennem tro på Kristus kan mennesket påberåbe sig Kristi retfærdighed som fuldt
tilstrækkelig. ...
7. Ved at tilegne os Kristi retfærdighed ved tro er vi gjort til sejrvindere med Kristus og således 
blevet delagtige i guddommelig natur.



8. Ved at forsøge at nå Himmelen ved lovgerninger forsøger vi det absolut umulige.
9. Skønt vi ikke kan. blive frelst uden lydighed, må lydigheden ikke være af os selv. Det må være 
Kristi lydighed, der virker i og igennem os og får os til både at ville og at virke, for at hans gode 
vilje kan ske.

Tilregnet og derefter meddelt retfærdighed
Retfærdighed ved tro er i ordets fulde betydning sammenfattet i følgende forklaring:
 "Den retfærdighed, ved hvilken vi retfærdiggøres, er tilregnet. Den retfærdighed, ved hvilken vi 
helliggøres, er meddelt. Den første giver os adkomst til Himmelen, den anden er vor skikkethed for 
Himmelen." - Review and Herald, 4. juni 1895.
Tilregnet retfærdighed, hvorved mennesket retfærdiggøres fra skyld, er det grundlag, på hvilket den
meddelte retfærdighed gives, som helliggør vor livsvandel og tilvejebringer vor "skikkethed for 
Himmelen". Med hensyn til disse levende princippers virkning citerer vi følgende:
"Kristus er blevet vort offer og vor selvskyldner. Han blev gjort til synd for os, for at vi kunne blive
Guds retfærdighed i ham. Gennem tro på hans navn tilregner han os sin retfærdIghed, og den bliver
et levende princip i vort liv." - Review and Herald, 12. juli 1892.
"En omvendelse er ikke ægte, hvis den ikke medfører en reform. Kristi retfærdighed er ikke en 
kappe, hvormed man kan tildække synder, man ikke har bekendt og afstået fra. Den er et 
livsprincip, der forvandler karakteren og behersker ens vandel. Hellighed vil sige helt at leve for 
Gud. Det betyder en fuldkommen overgivelse af hjertet og livet til bolig for de himmelske 
grundsætninger." - Den store Mester, side 377.
"Kristus tilregner os sin syndfri karakter og fremstiller os for Faderen i sin egen renhed. Der er 
mange, som tror, at det er umuligt at undfly synden s magt, men løftet er, at vi kan blive fyldt med 
hele Guds fylde. Vi sigter for lavt. Målet er langt højere." - Review and Herald, 12. juli 1892.
,Jesus er vor store ypperstepræst i Himmelen. Og hvad udfører han? Han går i forbøn og gør 
forsoning for sit folk, der tror på ham. I kraft af hans tilregnede retfærdighed bliver de antaget af 
Gud og åbenbarer deres troskab mod Gud for verden ved at holde alle hans bud." - Review and 
Herald, 22. august 1893.
”I Kristi religion er der en genfødende kraft, som forvandler hele mennesket, løfter det op over 
enhver nedværdigende, lav last og hæver tanker og ønsker op mod Gud og Himmelen. Forenet med
den evige Gud bliver mennesket delagtigt i den guddommelige natur. Den Ondes pile har ingen 
virkning på ham, for han er iført Kristi retfærdigheds fulde rustning." - Counsels to Teachers, side 
51. 52.
"Når sjælen overgiver sig til Kristus, tager en ny magt det nye hjerte i besiddelse. Der sker en 
forvandling, som mennesket aldrig selv kan bevirke. Dette er en overnaturlig begivenhed, som fører
et overnaturligt element ind i den menneskelige natur. Den sjæl, som har overgivet sig til Kristus, 
bliver til hans fæstning, som han forsvarer midt i en oprørsk verden, og han vil ikke, at der i den 
skal kendes anden myndighed end hans egen. En sjæl, som således er i de himmelske magter s 
varetægt, er uovervindelig for Satans angreb. Men hvis ikke vi overgiver os til Kristi vilje, vil vi 
blive behersket af den Onde. Vi kan ikke undgå at blive behersket af enten den ene eller den anden 
af de to store magter, der kæmper om herredømmet i verden.
Det er ikke nødvendigt med vilje at vælge at tjene mørkets rige for at komme ind under dets magt. 
Vi behøver kun at forsømme at forene os med lysets rige. Hvis vi ikke samarbejder med de 
himmelske magter, vil Satan tage vort hjerte i besiddelse og gøre det til sin bolig. Det eneste 
forsvar mod det onde består i, at Kristus bor i hjertet ved troen på hans retfærdighed. Hvis vi ikke 
kommer i en levende forbindelse med Gud, vil vi aldrig kunne modstå den onde påvirkning af 
egenkærligheden, nydelsessygen og fristelsen til at synde. Vi giver måske afkald på mange dårlige 
vaner, for en tid ,tager vi måske afstand fra Satan; men uden en levende forbindelse med Gud ved 
minut efter minut at overgive os til ham vil vi blive overvundet. Uden et personligt forhold til 
Kristus og vedvarende samfund med ham er vi i fjendens magt og må til sidst gøre, som han vil." - 
Den store Mester, side 215.



Det ydre vidnesbyrd om den iboende retfærdighed
"Retfærdighed i det indre bevidnes af retfærdighed i det ydre. Den, som er retfærdig i det indre, er 
ikke hårdhjertet eller usympatisk, men vil dag for dag vokse til lighed med Kristus og gå fra kraft 
til kraft. Den, som er blevet helliggjort ved sandheden, vil være selvbehersket og følge i Kristi 
fodspor, indtil nåden bliver opslugt af herligheden." - Review and Herald, 4. juni 1895.
"Når vi tager imod Kristus, vil gode gerninger komme til syne som et frugtbart vidnesbyrd om, at vi
er på livets vej, at Kristus er vor vej, og at vi har sat vore fødder på den rigtige sti, der fører til 
Himmelen." - Review and Herald, 4. november 1890.
"Når vi er klædt i Kristi retfærdighed, vil vi ikke have nogen smag for synd, for Kristus vil virke i 
os. Vi kan begå fejltagelser, men vi vil hade synden, der forårsagede Guds Søns lidelser." - Review 
and Herald, 18. marts 1890.
"Når Kristus bor i hjertet, vil det blive så blødgjort og bøjet af kærlighed til Gud og mennesker, at 
irritation, kritik og strid ikke vil eksistere der. Kristi religion i hjertet vil for den, der besidder den, 
vinde en fuldstændig sejr over de lidenskaber, der" søger at få herredømmet." Testimonies, 4. bind, 
side 610.
"Når et menneske omvender sig til Gud, skabes der en ny moralsk smag; han elsker de ting, Gud 
elsker, for hans liv er knyttet til Jesu liv med de uforanderlige løfters gyldne lænke. Hans hjerte 
drages til Gud. Hans bøn er: 'Oplad mine øjne, at jeg må skue de underfulde ting i din lov.' I denne 
uforanderlige lov ser han Genløserens karakter og ved, at selvom han har syndet, frelse s han ikke i 
sine synder, men fra sine synder; for Jesus er Guds lam, som bærer verdens synd." - Review and 
Herald, 21. juni 1892.
Det står således klart, at "mennesket kan ikke frelses uden lydighed, men hans gerninger skal ikke 
være af ham selv; Kristus må virke i ham både at ville og at virke, for at hans gode vilje kan ske". 
Kristus bliver ikke alene troens "banebryder", men også dens "fuldender".
"Efterhånden som vi nærmer os tidens afslutning, vil det ondes strøm mere og mere tage afgjort 
retning mod afgrunden. Vi kan kun føle os trygge, når vi holder fast ved Jesu hånd og stadig retter 
blikket mod troens banebryder og fuldender. Han er vor mægtige hjælper." - Review and Herald, 7.
oktober 1890.

At være iført retfærdighedens pletfri klædning
Selvom Kristi retfærdighed tilbydes frit og den giver synderen fuld og hel genoprejsning, så siges 
der dog, at nogle "ikke tilegner sig Kristi retfærdighed; det er en klædning, de ikke er iført, en 
fylde, de ikke kender, en kilde, de ikke har drukket af". Hvordan kan nogen undlade at tage imod 
og tilegne sig denne den største af alle gaver, når "Kun de, der er iført hans retfærdigheds klædning,
vil blive i stand til at udholde herligheden ved hans tilsynekomst, når han kommer med kraft og 
megen herlighed'." - Review and Herald, 9. juli 1908.
"På sin kroningsdag vil Kristus ikke anerkende dem, der har plet eller rynke eller andet sådant. Men
de trofaste vil han give herlighedens uvisnelige sejrskrans. De, som ikke ville, at han skulle være 
konge over dem, skal se ham omgivet af de frelstes hær, som hver især bærer tegnet: 'HERREN 
VOR RETFÆRDIGHED'." - Review and Herald, 24. november 1904.

Ellevte kapitel
OPNÅELSEN AF DENNE ERFARING
I betragtningen af spørgsmålet om at opnå den erfaring at blive retfærdiggjort ved tro er det nyttigt 
at lægge mærke til det direkte spørgsmål og det bestemte svar, der gives angående denne erfaring: .
"Hvad er retfærdiggørelse ved tro? Det er Guds gerning, idet han lægger den menneskelige 
herlighed i støvet og gør det for mennesket, som det ikke selv er i stand til at gøre. Når mennesker 
ser deres egen intethed, er de beredt til at blive iført Kristi retfærdighed." - Review and Herald, 16. 
september 1902.
Den erfaring at blive retfærdiggjort eller at blive regnet som retfærdig er en personlig sag imellem 
sjælen og Gud. Den kan ikke opnås ved en stedfortræder. Der er kun en dør ind til denne erfaring:



Troens dør
"Tro er den betingelse, på hvilken det har behaget Gud at love syndere tilgivelse; ikke fordi der er 
noget dydigt ved troen, hvorved frelse kan fortjenes, men fordi troen kan gribe Kristi fortjenester, 
som er det middel, der er tilvejebragt mod synd." - Review and Herald, 4. november 1890.
"Når vi er klædt i Kristi retfærdighed, vil vi ikke have nogen smag for synd, for Kristus vil virke i 
os. . . . En dør er blevet ;d" let, og intet menneske kan lukke den, hverken de højeste eller de laveste
magter; du alene kan lukke dit hjertes dør, så Herren ikke kan nå dig." - Review and Herald, 18. 
marts 1890.
Lige ved siden af troens dør har al retfærdigheds fjende anbragt en anden dør, en bredere og mere 
iøjnefaldende indgang:

Gerningernes dør
Mange pilgrimme, der har det himmelske Kana'an som deres mål, vandrer ubevidst igennem denne 
dør og videre på den vej, der fører til undergang, og før eller senere opdager de, at 
selvretfærdighedens skønne klædning er blevet en "tilsølet klædning", som er aldeles uskikket til at 
være iført i Kongens nærværelse. Om denne klasse siges der:
"Mange går fejl af den rette vej, fordi de mener, at de må klatre til Himmelen, at de må gøre 
noget .for at fortjene Guds gunst. De søger at gøre sig selv bedre ved deres egne hjælpeløse 
anstrengelser. Det kan de aldrig fuldføre. Kristus har banet vejen, idet han ved sin død blev vort 
offer og ved sit liv vort eksempel og blev vor store ypperstepræst. Han erklærer: 'Jeg er vejen og 
sandheden og livet.' Hvis vi ved nogen anstrengelse fra vor side kunne tage blot et skridt hen imod 
stigen, ville Kristi ord ikke være sande." Review and Herald, 4. november 1890.
"Der er mange, som synes at føle, at de har et stort arbejde at gøre selv, før de kan komme til 
Kristus for at få hans frelse. De synes at mene, at Jesus vil komme ind i deres allersidste kamp og 
give dem hjælp ved at lægge sidste hånd på deres livsværk. Det synes vanskeligt for dem at forstå, 
at Kristus er en fuldkommen Frelser og i stand til helt og fuldt at frelse alle, som kommer til Gud 
ved ham. De taber den kendsgerning af syne, at det er Kristus selv, som er 'vejen og sandheden og 
livet." - Review and Herald, 5. marts 1,889.
Måtte Herren hjælpe os alle til at gå ind ad den rigtige dør og blive fyldt med Kristi retfærdighed! 
For hver sjæl må Gud udføre sin gerning, idet han "lægger den menneskelige herlighed i støvet og 
gør det for mennesket, som det ikke selv er i stand til at gøre".

Erkendelse af en håbløs tilstand
For at opnå denne erfaring gælder det først og fremmest, at mennesket må komme til erkendelse af 
sin håbløse tilstand; og dette sker "gennem meddelelsen af Kristi nåde".
"Uden Kristi nåde er synderen i en håbløs tilstand; der kan intet gøres for ham; men ved 
guddommelig nåde meddeles der mennesket en overnaturlig kraft, som virker i sind og hjerte og 
karakter. Det er gennem meddelelsen af Kristi nåde, at synden bliver erkendt i sin afskyelige natur 
og til sidst drevet ud af sjælens tempel. Det er ved nåden, vi kommer i forbindelse med Kristus og 
bliver forenet med ham i frelsens værk." - Review and Herald, 4. november 1890.
"Uden Kristi nåde er synderen i en håbløs tilstand; der kan intet gøres for ham." Det vil sige, at 
synderen ikke kan klare sig selv. Heller ingen andre kan hjælpe ham. Loven, som han har overtrådt,
kan ikke tilgive eller springe hans synd over. Der findes intet i denne verden, der kan udvirke 
befrielse. Men "ved guddommelig nåde meddeles der mennesket en overnaturlig kraft, som virker i 
sind og hjerte og karakter". Hvilken oplysning og forsikring for synderen! Ved guddommelig nåde, 
ved Guds store barmhjertighed og medlidenhed er der skabt udvej for meddelelsen af "overnaturlig 
kraft" til den håbløse synder.
Men hvad er "overnaturlig kraft"? Det er en kraft, der langt overgår alt, hvad der findes i 
mennesket. Den overgår alt, hvad mennesket har indflydelse over i denne verden. Den er "al magt i 
Himmelen og på Jorden", som Kristus erklærer var givet ham - den overnaturlige kraft, ved hvilken
alle hans mirakler blev udført, medens han var på Jorden.



Angående denne "overnaturlige kraft" er følgende udtalelse af dr. Philip Schaff værd at overveje:
"Alle hans (Kristi) mirakler er kun en naturlig åbenbarelse af hans person og blev derfor udført 
med samme lethed, hvormed vi udfører vort almindelige daglige arbejde. . . . Lad os erindre, at det 
overnaturlige og mirakuløse element i Kristus ikke var en lånt nådegave eller en hændelsesvis 
åbenbaring. . . . En indre kraft boede i hans person og udgik fra ham, så at selv kvasten på hans 
kappe var lægende ved en berøring i tro, hvilket er forbindelsesleddet mellem ham og sjælen." The 
Person of Christ, side 76. 77.
Det er den samme overnaturlige kraft, Kristus meddeler mennesket og som virker i sindet, hjertet 
og karakteren.
Læg nu mærke til de vidunderlige resultater, som nævntes i forrige citat fra Profetiens Ånd: "Det er
gennem meddelelsen af Kristi nåde, at synden bliver erkendt i sin afskyelige natur og til sidst 
drevet ud af sjælens tempel. Det er ved nåden, vi kommer i forbindelse med Kristus og bliver 
forenet med ham i frelsens værk." Vi ser således, at den "overnaturlige kraft", der meddeles 
mennesket ved Kristi nåde, virker i hans sind og hjerte, åbenbarer for ham syndens afskyelige natur
og får ham til at indvillige i, at dette fordærvede onde bliver drevet ud af sjælens tempel.

Synderen s indvilligelse og valg
Men det vidunderlige værk, der foregår i hjertet ved Kristi overnaturlige kraft, sker ikke uden 
synderen s indvilligelse og valg. Bemærk følgende:
"Tro er den betingelse, på hvilken det har behaget Gud at love syndere tilgivelse; ikke fordi der er 
noget dydigt ved troen, hvorved frelse kan fortjenes, men fordi troen kan gribe Kristi fortjenester, 
som er det middel, der er tilvejebragt mod synd. Troen kan fremholde Kristi fuldkomne lydighed i 
stedet for synderens overtrædelse og mangler. Når synderen tror, at Kristus er hans personlige 
Frelser, så tilgiver Gud ifølge sine usvigelige løfter hans synd og retfærdiggør ham uforskyldt. Den 
bodfærdige sjæl forstår, at hans retfærdiggørelse skyldes Kristus, der som hans stedfortræder og 
selvskyldner er død for ham og er hans forsoning og retfærdighed." - Review and Herald, 4. 
november 1890.
Udøvelse af tro er vor del i det store forlig, hvorved syndere forvandles til hellige. Men vi må 
huske, at der ikke er "noget dydigt" ved den tro, vi udøver, "hvorved frelse kan fortjenes". Det vil 
sige, der er ingen dyd i troen selv eller i at udøve den. Dyden findes i Kristus alene. Han er det 
middel, der er tilvejebragt mod synd. Troen er den handling, hvorved den ulykkelige, hjælpeløse, 
fordømte synder griber fat i hjælpemidlet.
Troen kan fremholde Kristi fuldkomne lydighed i stedet for svnderens overtrædelse og mangler." I 
sandhed en ophøjet tanke! Det er den herlige frelsens videnskab, som de hellige vil frydes over 
igennem evigheden, og dog er den så enkel i sin funktion, at den svageste og mest uværdige kan få 
del den i hele dens betydning og fylde.

Levende tro ledsaget af handling
At gå ind gennem troens dør til den tilregnede og meddelte retfærdighed indbefatter mere end blot 
en forstandsmæssig billigelse af de forholdsregler, der er truffet. Man må gå igennem den portal af 
"levende tro, som er virksom i kærlighed og renser sjælen". For at kunne gå ind gennem denne port,
må der opfyldes visse krav:
1. Man må ophøre med at begå al bevidst synd og holde op med at forsømme bevidst pligt.
”Men medens Gud kan være retfærdig og dog retfærdiggøre synderen gennem Kristi fortjenester, 
kan intet menneske dække sin sjæl med Kristi retfærdigheds klædebon og samtidig begå bevidste 
synder eller forsømme bevidste pligter. Gud kræver en hel overgivelse af hjertet, før 
retfærdiggørelsen kan finde sted; og for at kunne bevare retfærdiggørelsen, må der bestandig 
udvises lydighed gennem en aktiv, levende tro, som er virksom i kærlighed og renser sjælen." 
-Review and Herald, 4. november 1890.
2. Vilje til at betale prisen, som er: at opgive alt.
"Kristi retfærdighed er som en ren, hvid perle uden fejl, uden plet, uden brist. Denne retfærdighed 
kan blive vor. Frelsen med sine uvurderlige skatte, købt med blod, er den kostbare perle. Den må 



søges for at findes. . . . I lignelsen bliver købmanden fremstillet som en, der sælger alt, hvad han 
ejer, for at komme i besiddelse af én meget kostbar perle. Dette er et smukt billede på dem, der 
værdsætter sandheden så højt, at de opgiver alt, hvad de har, for at komme i besiddelse af den." - 
Review and Herald, 8. august 1899.
3. Fuldstændig opgivelse af dårlige vaner. 
"Der er nogen, som søger og altid søger efter den skønne perle. Men de opgiver ikke fuldstændig 
deres dårlige vaner. De dør ikke fra selvet, så at Kristus kan leve i dem. Derfor finder de ikke den 
kostbare perle." - Review and Herald, 8. august 1899.
4. Viljekraften i samarbejde med Gud.
”Gud har ikke til hensigt, at den menneskelige kraft skallammes; men ved samarbejde med Gud 
kan menneskets kraft blive virkningsfuld til det gode. Det er ikke Guds plan, at vor vilje skal gøres 
til ingenting, for det er netop i kraft af viljen, at vi skal fuldføre det værk, han vil have gjort både 
hjemme og ude." - Review and Herald, 1. november 1892.
Hvor oprigtigt og alvorligt burde vi ikke følge denne tydelige undervisning og fuldt ud opnå den 
erfaring at blive regnet og gjort retfærdige og hellige ved troen på Kristus! Hvor dybt og hvor 
gennemgribende burde vi ikke erkende vor håbløse tilstand med hensyn til at gøre noget selv! Det 
er kun ved Guds nåde, vi kan blive forløst. Hvor burde vi ikke værdsætte højt den store sandhed, at 
der ved guddommelig nåde kan meddeles os overnaturlig kraft! Vi burde fuldt ud tilegne os 
forsikringen om, at synden i al dens afskyelighed kan drives ud af sjælens tempel. Vi burde 
erkende, at vor del i dette store forlig er at vælge at tage imod det i tro, når vi fuldt ud er gået ind på
betingelserne. Og hver dag, som kommer og går, burde vi for nådens trone ydmygt påberåbe os 
Kristi fuldkomne lydigheds fortjenester i stedet for vore overtrædelser og synder. Og idet vi gør 
dette, må vi tro og forstå, at vor retfærdiggørelse sker gennem Kristus som vor stedfortræder og 
selvskyldner, idet han er død for os og er vor forsoning og retfærdighed.
Hvis vi for vor del følger denne undervisning oprigtigt og helhjertet, vil Gud virkeliggøre 
resultaterne i vort liv; og "da vi nu er retfærdiggjorte ar tro, har vi fred med Gud ved vor Herre 
Jesus Kristus". Rom. 5, 1. Vi vil erfare frelsens glæde, og vi. vil dag for dag opleve realiteten af den
sejr, som sejrer over verden: vor tro.
Lad os ikke hvile, før vi er gået helt ind gennem troens dør til den salige erfaring af tilgivelse, 
retfærdiggørelse, retfærdighed og fred i Kristus.

Endnu nogle perler
"De kristne er juveler. De skal skinne klart for ham og genspejle hans elskelighed. Deres glans afhænger af den 
polering, de får. De kan vælge at blive slebet eller at forblive uslebne. Men enhver, som erklæres værdig til en plads i 
Herrens tempel, må underkaste sig slibningsprocessen. Uden den slibning, Herren foretager, kan de ikke genspejle 
mere lys end en almindelig sten....
Den guddommelige Mester anvender ikke megen tid på værdiløst materiale. Kun kostbare ædelstene sliber han til efter 
paladsets stil, idet han fjerner alle grove kanter. Det er en hård og prøvende proces; den smerter menneskelig stolthed. 
Kristus skærer dybt ind i den erfaring, som mennesket i sin selvtilfredshed regner som fuldkommen, og fjerner al 
selvophøjelse fra karakteren. Han skærer den overflødige overflade bort og Presser ,stenen hårdt ned mod slibestenen, 
så al ujævnhed slibes bort. Når Mesteren så holder ædelstenen op mod lyset, ser han et spejlbillede .af sig selv og 
erklærer den værdig til en plads i sit smykkeskrin." - Review and Herald, 19. december
1907.

TILLÆG
Værdifulde tanker
 (Forskellige citater, som ikke er medtaget i de foregående kapitler)

Kristus er kilden til enhver god: tilskyndelse 
Kristus åbenbaret af Faderen



"Gud åbenbarer Kristus for synderen, og når denne ser Guds Søns renhed, er han ikke længere 
uvidende om syndens karakter. Ved tro på Kristi værk og kraft skabes der fjendskab imod synden 
og Satan i "hans hjerte. De, som Gud tilgiver,
gøres først bodfærdige." - Review and Herald, 1. april 1890.

Kristus drager synderen til sig
"Kristus drager synderen ved at vise ham sin kærlighed på korset, og dette blødgør hjertet, gør 
Indtryk på sindet og fremkalder skyldbevidsthed og anger i sjælen." - Review and Herald, 1. april 
1890.
"Kristus drager bestandig mennesker til sig, og ved ethvert tænkeligt påfund søger Satan på samme 
tid lige så ivrigt at drage mennesker bort fra Forløseren." - Review and Herald, 1. april 1890.
"Idet Kristus leder dem til at se på hans kors og betragte ham, hvem deres synder har gennemboret, 
vil hans bud virke på deres samvittighed. Deres ugudelige liv og synden, som er så dybt indgroet i 
sjælen, bliver åbenbaret for dem. De begynder at få en forståelse af Kristi retfærdighed og 
udbryder: Hvad er synden, at den skulle kræve et sådant offer for synderen;; frelse? Var al denne 
kærlighed, al denne lidelse, al denne fornedrelse nødvendig, for at vi ikke skulle fortabes, men have
et evigt liv?" - Vejen til Kristus, side 27.

Kristus giver omvendelse
 "Omvendelse er lige så meget Kristi gave som tilgivelse, og den findes ikke i det hjerte, hvor Jesus
ikke har virket. Vi kan lige så lidt angre uden Kristi Ånd til at vække samvittigheden, som vi kan få
tilgivelse uden Kristus." - Review and Herald, 1. april 1890.

Kristus som kraftens kilde
"Kristus er kilden til enhver god tilskyndelse. lian er den eneste, som kan vække fjendskab i hjertet 
imod synden. Han er kilden til vor kraft, hvis vi skal blive frelst. Ingen sjæl kan angre uden Kristi 
nåde." - Review and Herald, 1. april 1890.

Kristus som den legemliggjorte retfærdighed
"Guds retfærdighed er legemliggjort i Kristus. Vi modtager retfærdighed ved at modtage ham."

Kristus som den himmelske købmand
,Jesus går fra dør til dør. Han står foran ethvert sjæletempel og siger: 'Jeg står for døren og banker.' 
Som en himmelsk købmand åbner han for. sine skatte og råber: 'Køb af mig guld, lutret i Ild, så du 
kan blive rig, og hvide klæder at iføre dig, så din nøgenheds skam ikke skal blive åbenbar.' Guldet, 
han tilbyder, er uden legering og mere dyrebart end guld fra Ofir, for det er tro og kærlighed. De 
hvide klæder, han indbyder sjælen til at iføre sig, er hans egen retfærdigheds klædning. Og olien til 
at salve med er hans nådes olie, som kan give sjælen, der 'befinder sig i blindhed og mørke, 
åndeligt syn, så den kan skelne mellem Guds Ånds virken og fjendens ånd. 'Luk jeres dør op,' siger 
den store købmand, som ejer de åndelige rigdomme, 'og gør jeres indkøb hos mig. Det er mig, jeres 
Genløser, der råder jer til at købe af mig.'" - Review and Herald, 7. august 1894.
"Herren banker på din hjertedør og beder om at komme ind, så han kan skænke din sjæl åndelige 
rigdomme. Han vil salve de blinde øjne, så de kan se Guds hellige karakter i hans lov og forstå 
Kristi kærlighed, som i sandhed er guld, lutret i ild." - Review and Herald, 25. februar 1890.

Roden til retfærdighed
"Retfærdighed har sin rod i gudsfrygt. Ingen kan til stadighed over for sine medmennesker bevare 
et rent, virksomt liv, medmindre hans liv er skjult med Kristus i Gud. Jo mere virksom han er, desto
inderligere må hjertets samfund med Himmelen være." - I den store Læges Fodspor, side 139.
"Retfærdighed har sin rod i gudsfrygt. Ingen menneskelig skabning er retfærdig længere, end han 
har tro på Gud og vedligeholder en levende forbindelse med ham. Ligesom en blomst på marken 
har sin rod i mulden og modtager luft, dug, regn og solskin, sådan må vi modtage alt det fra Gud, 



som tjener til sjælens liv. Det er kun ved at blive delagtige i hans natur, at vi får kraft til at lyde 
hans bud.' Intet menneske, høj eller lav, erfaren eller uerfaren, kan til stadighed bevare et rent, 
virksomt liv over for sine medmennesker, medmindre hans liv er skjult med Kristus i Gud. Jo mere 
virksom han er blandt mennesker, desto inderligere må hjertets samfund med Gud være." 
Testimonies, 7. bind, side 194.

Virkeliggøre i livet, hvad den guddommelige nåde virker i vort indre
"Selv om han (mennesket) behøver guddommelig hjælp, gør dette ikke den menneskelige aktivitet 
uvæsentlig. Der kræves tro fra menneskets side; for tro er virksom i kærlighed og renser sjælen. . . .
Han har givet hvert menneske noget at gøre; og enhver sand arbejder spreder lys i verden, fordi han
er forenet med Gud og Kristus og himmelske engle i den store gerning at frelse de fortabte. Som 
følge af denne forening bliver han mere og mere forstandig til at udføre Guds gerning. Den troende 
vokser sig åndeligt stor ved at virkeliggøre i livet, hvad den guddommelige nåde virker i hans 
indre." - Review and Herald, 1. november 1892.

Modgiften mod formalisme
"Den retfærdighed, som Kristus lærte, er en overensstemmelse af sind og hjerte med Guds 
åbenbarede vilje. Syndige mennesker kan kun blive retfærdige, når de tror på Gud og vedligeholder
en levende forbindelse med ham. Den sande gudsfrygt vil højne tankerne og virke forædlende på 
livet. Så stemmer de ydre former for gudsfrygt overens med den kristnes indre renhed. Så er de 
ceremonier, der kræves i tjenesten for Gud, ikke meningsløse ritualer som de hykleriske 
farisæeres." - Den store Mester, side 204. 205.

En kraft uden for mennesket
"For at kunne vinde sejr over ethvert angreb fra fjenden må vi tilegne os en kraft, som er uden for 
og hævet over os selv. Vi må vedligeholde en stadig og levende forbindelse med Kristus, som har 
magt til at give sejr for enhver sjæl, der vil forblive i tro og ydmyghed." - Review and Herald, 9. 
juli 1908.
"Mennesket behøver en kraft uden for og over sig selv for at blive genoprejst til lighed med Gud." -
Review and Herald, 1. november 1892.

Denne kraft er Kristus
 "Troen griber Kristi kraft." - Review and Herald, 1. november 1892.

Opmuntring for det forsagte hjerte
"Alle, der har en forståelse af deres dyb! sjælelige fattigdom og indser, at der i dem selv ikke findes
noget godt, kan finde retfærdighed og styrke ved at se hen til Jesus. . . . Han byder dig at ombytte 
din fattigdom med hans nådens rigdom. . . . Hvilke erfaringer du end måtte have haft i fortiden, og 
hvor nedslående dine nuværende omstændigheder end måtte være, så vil vor medlidende Frelser 
møde dig langt borte og omslutte dig med sin kærligheds arme og indhylle dig i sin retfærdigheds 
kappe, dersom du vil komme til Jesus, netop som du er - svag, hjælpeløs og fortvivlet." - Fra 
Naturens Talerstol. side 23.24.

Verdslige interesser må vige
"For at kunne modtage indbydelsen til evangeliets fest må de lade deres verdslige interesser vige 
for den ene interesse at modtage Kristus og hans retfærdighed. Gud gav alt for menneskets skyld, 
og nu beder han mennesket sætte ethvert jordisk og egenkærligt hensyn til side for at kunne tjene 
ham. Han kan ikke tage imod et delt hjerte. Et hjerte, der er optaget af jordiske interesser, kan ikke 
overgives til Gud." - Lys over Hverdagen, 2. bind, side 17.
"Vi må ikke give os af med noget foretagende, befatte os med nogen beskæftigelse eller søge nogen
adspredelse, der ville kunne hindre virkeliggørelsen af hans retfærdighed i vor karakter og vort liv. 
Hvad vi end gør, må vi gøre det af hjertet som for Herren." - Fra Naturens Talerstol, side 124.



Betimelige emner til studium
Kristi midlertjeneste
"Kristi midlertjeneste, frelsens store og hellige hemmeligheder, bliver ikke studeret eller forstået af 
det folk, som gør krav på at have lys fremfor ethvert andet folk Rå .Jorden. Hvis Jesus personligt 
var her på Jorden, ville han henvende sig til mange af dem, der gør fordring på at kende sandheden 
for denne tid, med de samme ord, hvormed han tiltalte farisæerne: 'I farer vild, fordi I hverken 
kender skrifterne eller Guds kraft.' " - Review and Herald, 4. februar 1890.

Frelsens plan
"Efterhånden som vi nærmer os tidens afslutning, ... skulle vi hellige os studiet af frelsens plan, så 
vi kan lære at påskønne, hvor højt Jehova har vurderet menneskets frelse.." - Review and Herald, 7.
oktober 1890.

Tro
"Der er gamle og dog nye sandheder at føje til vore kundskabsskatte. Vi forstår og øver ikke tro, 
som vi burde. Kristus har givet rige løfter med hensyn til udgydelse af Helligånden over sin 
menighed, men hvor lidt bliver dog disse løfter påskønnet! Vi er ikke kaldet til at tilbede og tjene 
Gud ved hjælp af de midler, der blev brugt i tidligere år. Gud kræver en højere tjeneste nu end 
nogen sinde 'før. Han kræver en forøgelse af de himmelske gaver. Han har bragt os i en stilling, 
hvor vi behøver noget endnu større og bedre, end nogen tidligere har behøvet." - Review and 
Herald, 25. februar 1890.

Guds lov i forbindelse med retfærdighed ved tro
Loven er spejlet
"Når han (synderen) beskuer Kristi retfærdighed i de guddommelige forskrifter, udbryder han: 
'Herrens lover fuldkommen, kvæger sjælen.' N år synderen har fået tilgivelse for sine synder 
gennem Kristi fortjenester og er blevet iført Kristi retfærdighed ved tro på ham, erklærer han med 
salmisten: 'Hvor sødt er dit ord for min gane, sødere end honning for min mund. 'Kostelige fremfor 
guld, ja fint guld i mængde, søde fremfor honning og kubens saft.' Dette er omvendelse." Review 
and Herald, 21. juni 1892.

Loven kræver retfærdighed
"Loven kræver retfærdighed, og det skylder synderen loven; men han er ude af stand til at yde den."
- Review and Herald, 4. november 1890.
 "Uanset al bekendelse. med mund og stemme, bærer de, der bekender sig til gudsfrygt, dårlig \ 
frugt, hvis ikke karakteren er i harmoni med Guds lov." - Review and Herald, 7. maj 1901.

Den eneste mulighed for at opfylde lovens krav
"Mennesket kan umuligt opfylde Guds lovs krav i menneskelig styrke alene. Hans ofre og hans 
gerninger vil altid være besmittet af synd. Et hjælpemiddel er tilvejebragt i Frelseren, som kan give 
mennesket kraften af sin fortjeneste og gøre ham til medarbejder i frelsens store værk. Kristus er 
retfærdighed, helliggørelse og forløsning for dem, der tror på ham og følger i hans fodspor." 
-Review and Herald, 4. februar 1890.
"Ved sin fuldkomne lydighed har han gjort det muligt for ethvert eneste menneske at lyde Guds 
bud. Når vi overgiver os til Kristus, forenes vort hjerte med hans hjerte, viljen smelter sammen med
hans vilje, sindet bliver et med hans sind, tanken tages fangen af ham, og vi lever hans liv. Dette er 
at være klædt med hans retfærdigheds klædebon. Når så Herren ser på os, ser han ikke 
figenbladklædningen, ikke syndens nøgenhed og vanskabthed, men sit eget retfærdigheds 
klædebon, som er fuldkommen lydighed mod Jehovas lov." - Kristi Lignelser, side 311. 312.



"Den eneste måde, hvorpå han (synderen) kan opnå retfærdighed, er ved tro. V ed tro kan han 
komme frem for Gud med Kristi fortjenester, og Herren overfører sin Søns lydighed til synderens 
konto. Kristi retfærdighed antages i stedet for menneskets synd, og Gud tager imod, tilgiver og 
retfærdiggør den angergivne, troende sjæl og behandler ham, som om han var retfærdig, og elsker 
ham, som han elsker sin Søn. På den måde regnes tro som retfærdighed, og den tilgivne sjæl går fra
nåde til nåde, fra lys til større lys. Han kan sige med glæde: 'Han frelste os, ikke for de retfærdige 
gerningers skyld, vi havde gjort, men på grund af sin barmhjertighed, ved badet til genfødelse og 
fornyelse ved Helligånden, som han i rigt mål udgød over os ved Jesus Kristus, vor Frelser, for at 
vi, retfærdiggjorte ved hans nåde, i håbet skulle blive arvinger til evigt liv.' " - Review and Herald, 
4. november 1890.
"Kristus gav sit liv som et offer, ikke for at nedbryde Guds lov, ikke for at sætte et lavere mål, men 
for at håndhæve retfærdighed og give mennesket en ny prøvetid. Ingen kan holde Guds bud uden 
ved Kristi kraft. Han bar hele menneskeslægtens synder i sit legeme, og han tilregner hver troende 
sjæl sin retfærdighed." - Review and Herald, 7. maj 1901.
"Loven formår ikke at tilgive overtræderen, men den .Viser ham hen til Kristus Jesus, som siger til 
ham: 'Jeg vil tage din synd på mig og bære den, hvis du vil antage mig som din stedfortræder og 
kautionist. Vend tilbage til din troskab, og jeg vil tilregne dig min retfærdighed.' " - Review and 
Herald, 7. maj 1901.
"Kristi død var et uigendriveligt argument til fordel for menneskene. Lovens straf faldt på ham, 
som var ligestillet med Gud, og menneskene kunne tilegne sig Kristi retfærdighed og ved et liv i 
bodfærdighed og ydmygelse sejre over Satans magt, ligesom Guds Søn havde sejret over den. 
Således er Gud retfærdig og retfærdiggør dog ane dem, der tror på Jesus." - Den store Strid, fork. 
udg., side 346. 347.

Guds plan er at fremholde lovens krav
"Hvis vi vil eje den tredje engel s budskabs ånd og kraft, må vi fremholde loven og evangeliet 
sammen, for de går hånd i hånd." - Review and Herald, 3. september 1889.
"Mange af de prædikener, der har været holdt om lovens krav, har været uden Kristus, og denne 
mangel har bevirket, at sandheden ikke har formået at omvende sjæle." - Review and Herald, 3. 
februar 1891.
I fremholdelsen af lovens bindende krav har mange undladt at skildre Kristi uendelige kærlighed. 
De, der har så store sandheder, så tungtvejende reformer at fremsætte for folket, har ikke haft en 
erkendelse af sonofferet som et udtryk for Guds store kærlighed til mennesket. Kærlighed til Jesus 
og Jesu kærlighed til syndere er gledet ud af den kristelige erfaring hos dem, der har fået overdraget
at prædike evangeliet, og selvet er blevet ophøjet i stedet for menneskeslægtens Forløser." - Review
and Herald, 3. februar 1891.

DEN SIDSTE MENIGHED I ALVORLIG FARE
Tilstanden påpeget
Åndelig lammelse
”I alle vore menigheder er der nogle, som er åndeligt lammede. De viser ikke tegn på åndeligt liv." 
- Review and Herald, 24. maj 1892.

Åndelig sløvhed
"Den slumrende menighed må vækkes op af sin åndelige sløvhed til en forståelse af de vigtige 
pligter, som er blevet forsømt. Folket er ikke trådt ind på det hellige sted, hvor Jesus er gået ind for 
at gøre forsoning for sine børn." - Review .and Herald, 25. februar 1890.

Åndelig slummer
"Det, som Satan før i tiden fik mennesker til at gøre, vil han få dem til at gøre igen, hvis det er ham 
muligt. Den første menighed blev bedraget af Guds og menneskets (jende og frafald trængte sig ind



blandt dem, der bekendte sig til at elske Gud; og i dag vil Guds folk uforvarende blive fanget i 
Satans snarer, hvis de ikke vågner op af søvne. Hvor mange er ikke frafaldne af dem, der bekender 
sig til at tro på Frelserens snare komme; hvor mange har ikke svigtet deres første kærlighed og 
svarer til beskrivelsen af laodikeamenigheden, der betegnes som hverken kold eller varm! Satan vil 
gøre sit yderste for at holde dem i en tilstand af ligegyldighed og sløvhed. Måtte Herren åbenbare 
for sit' folk de farer, de står overfor, så de kan vågne op af deres åndelige søvn, gøre deres lamper i 
stand og være rede til at møde brudgommen, når han bryder op fra brylluppet." - Review and 
Herald, 22. november 1892.

Åndelig blindhed
"Der er mange, mange bekendende kristne, som venter ubekymret på Herrens komme. De har ikke 
hans retfærdighedsklædning på. De bekender sig måske til at være Guds børn, men de er ikke 
rensede' fra synd. De er egenkærlige og selvtilfredse. Deres erfaring er uden Kristus. De hverken 
elsker Gud over alle ting eller deres næste som sig selv. De har ingen sand forståelse af, hvad 
hellighed er. De ser ikke deres egne fejl. Så forblindede er de, at de ikke er i stand til at se den 
besnærende virkning af stolthed og uretfærdighed. De er klædt i selvretfærdighedens tilsølede 
klædning og slået med åndelig blindhed. Satan har kastet sin skygge mellem dem og Kristus . og de
har intet ønske om at studere Frelserens rene, hellige karakter." - Review and Herald, 26. februar 
1901.

Åndelig tørke
"Vi behøver Helligånden for at kunne forstå sandhederne for vor tid; men der er åndelig tørke i 
menighederne og vi har vænnet os til at være veltilfredse med vor stilling over for Gud." Review 
and Herald, 25. februar 1890.

Døende menigheder
"Vore menigheder er døende af mangel på undervisning om emnet retfærdighed ved tro på Kristus 
og lignende sandheder." - Gospel Workers, side 301.

Fare for at begå en frygtelig fejltagelse
"Hvis vi er selvtilfredse og mener, vi kan fortsætte akkurat som det passer os, og alligevel håbe at 
komme ud på den rigtige side til sidst, vil vi finde, at vi har 'begået en frygtelig fejltagelse." Review
and Herald, 9. juli 1908.

Ufuldstændigt arbejde ikke tilstrækkeligt
"Vi må tømmes for selvet. Men det er ikke alt, hvad der kræves; for når vi har givet afkald på vore 
afguder, må det tomme rum udfyldes. Hvis hjertet forbliver ubeboet og tomrummet ikke bliver 
udfyldt, vil det være i den samme tilstand som mandens, hvis hus var 'ledigt, fejet og pyntet', men 
uden nogen til at bebo det. Den onde ånd tog syv andre ånder, værre end den selv, med sig, og de 
kom ind og tog bolig der; og det sidste blev værre for den mand end det første.
Når du tømmer hjertet for selvet, må du tage imod Kristi retfærdighed. Grib den i tro, for du må 
have Kristi sind og Ånd for at kunne gøre Kristi gerninger. Hvis du åbner dit hjertes dør, vil Jesus 
udfylde tomrummet ved at give dig sin Ånd, og da kan du blive en levende forkynder I dit hjem, i 
menigheden og i verden." - Review and Herald, 23. februar 1892.
"Det er ikke nok at tømme hjertet; vi må have tomrummet fyldt med Guds kærlighed. Sjælen må 
fyldes med Guds Ånds nådegaver. Vi kan aflægge mange dårlige vaner uden at være virkelig 
helliggjorte, fordi vi mangler forbindelse med Gud." - Review and Herald, 24. januar 1893.

MENIGHEDENS STORE BEHOV
"En genoplivelse af sand gudsfrygt iblandt os er det største og mest påtrængende af alle vore behov.
Det bør vi først og fremmest søge. Der må gøres en alvorlig anstrengelse for at opnå Herrens 
velsignelse, ikke fordi Gud ikke er villig til at udøse sin velsignelse over os, men fordi vi er 



uforberedte til at tage imod den. Vor himmelske Fader er mere villig til at give dem, der beder ham,
sin Helligånd, end jordiske forældre er til at give deres børn gode gaver. Men det tilfalder os ved 
bekendelse, ydmyghed, anger og alvorlig bøn at opfylde de betingelser, på hvilke Gud har lovet at 
skænke os sin velsignelse.
En vækkelse kan kun forventes som svar på bøn. Så længe folket er så blottet for Guds Helligånd, 
kan de ikke værdsætte ordets forkyndelse; men når Åndens kraft berører deres hjerte, vil 
prædikenen ikke være uden virkning. Vejledet af Guds ords lære, med åbenbarelse af hans Ånd og 
under udøvelse af sund skønsomhed vil de, der overværer vore møder, få en, dyrebar erfaring, og 
når de er vendt hjem, vil de være beredt til at øve en sund indflydelse.
De gamle bannerførere vidste, hvad det ville sige at kæmpe med Gud i bøn og at glædes over 
udgydelsen af hans Ånd. Men de har forladt handlingen s skueplads, og hvem møder frem for at 
fylde deres plads? Hvordan er det med den opvoksende slægt? Er den omvendt til Gud? Er vi vågne
over for det værk, der foregår i den himmelske helligdom, eller venter vi på, at en eller anden 
uimodståelig kraft skal komme over menigheden, før vi vågner op? Håber vi at se hele menigheden
vakt? Den tid vil aldrig komme.
Der er personer i menigheden, som ikke er omvendte, og som ikke vil tage del i alvorlig, 
vedholdende bøn. Vi må personligt tage del. Vi må bede mere og tale mindre, Lovløsheden tager 
overhånd og folket må undervises om ikke at være tilfredse med gudsfrygts skin uden ånd og kraft. 
Hvis vi flittigt vil ransage vort hjerte, af si.' fra vore synder og rette på vore onde tilbøjeligheder, vil
vi ikke sætte vor hu til løgn; vi vil komme til at nære mistillid til os selv og rå ('n varig følelse af, at
vor duelighed er fra Gud.
Vi har langt mere at frygte indefra end udefra. Hindringerne for styrke og fremgang kommer I langt
højere grad fra menigheden selv end fra verden. Ikke-troende mennesker har ret t il .II forvente, at 
de, der bekender sig til at holde' Guds bud og have troen på Jesus, vil gøre mere end nogen anden 
klasse for at fremme og ære den sag, de repræsenterer, ved et korrekt liv, ved deres eksempel på 
gudsfrygt og deres aktive indflydelse. Men hvor ofte har ikke de foregivne forsvarere af sandheden 
været til den største hindring for dens fremgang! Den vantro, der hul fået indpas, den tvivl, som er 
kommet til udtryk, det mørke, som får lov til at råde, indbyder de onde engle og åbner vejen for 
fuldførelsen af Satans planer.
Sjælefjenden får ikke lov til at læse menneskers tanker, men han er en skarpsindig iagttagelser, og 
han lægger mærke til ordene og holder regnskab med handlingerne og lægger sine fristelser så 
dygtigt til rette, at de passer til de menneskers tilfælde, som underkaster sig hans magt. Hvis vi ville
arbejde på at undertrykke syndige tanker og følelser og ikke lade dem komme til udtryk hverken i 
ord eller handling, ville Satan lide nederlag, for han ville da ikke kunne lægge sine specielle 
fristelser til rette for det enkelte tilfælde. Men hvor ofte åbner bekendende kristne ikke døren for 
sjælefjenden ved deres mangel på selvbeherskelse! Uenighed og endog bitter splid, som ville være 
en vanære for verdslige mennesker, er almindeligt i menighederne, fordi der gøres så lidt 
anstrengelse for at bekæmpe forkerte følelser og undertrykke ethvert ord, som Satan kan drage 
fordel af. Så snart en fjendtlig følelse opstår, ligger sagen åben for Satan og han får anledning til at 
bruge sin slangeagtige visdom og dygtighed til at splitte og ødelægge menigheden.
Enhver uenighed koster store tab. Begge parters personlige venner holder med deres respektive 
favoritter, hvorved kløften udvides. Et hus, der er kommet i splid med sig selv, kan ikke bestå. 
Anklager og modanklager opstår og mangfoldiggøres. Satan og hans engle er i aktivitet for at sikre 
en høst af den sæd, der er sået. Verdslige mennesker ser til og siger spottende: 'Se blot, hvor de 
kristne hader hinanden! Hvis det er kristendom, betakker vi os.' Og de ser på sig selv og deres 
irreligiøse karakter med stor tilfredshed og befæstes derved i deres ubodfærdighed, medens Satan 
triumferer over sit held.
Den store forfører lægger sine snarer til rette for enhver sjæl, der ikke er rustet mod prøvelser og 
beskyttet ved uafladelig bøn og levende tro. Som prædikanter og kristne må vi bestræbe os på at 
rydde enhver vanskelighed af vejen. Vi må fjerne enhver hindring. Lad os bekende og afstå fra 
enhver synd, så der bliver banet vej for Herren og han kan komme ind i vore forsamlinger og 
meddele sin rige nåde. Verden, kødet og Djævelen må overvindes. Vi kan ikke bane vejen ved at 



søge venskab med verden, som er fjendskab med Gud; men ved hans hjælp kan vi bryde dens 
besnærende indflydelse over os selv og andre. Vi kan hverken enkeltvis eller som et samfund sikre 
os imod en ubarmhjertig og målbevidst fjendes stadige fristelser, men i Jesu styrke kan vi stå dem 
imod. Fra ethvert menighedsmedlem kan et uafbrudt lys skinne for verden, så at ingen skal kunne 
føle sig fristet til at spørge: 'Hvad gør disse mennesker fremfor andre?' Vi må og skal undlade at 
skikke os lige med verden og holde os fra det onde i enhver skikkelse, så der ikke åbnes anledning 
for modstanderne. Vi kan ikke undgå hån; den vil komme; men vi må passe nøje på, at vi ikke 
bliver hånet for vor egen synds eller dårskab s skyld, men for Kristi sags skyld.
Der er intet, Satan frygter så meget, som at Guds folk skal bane vejen ved at fjerne enhver hindring,
så at Herren kan udgyde sin Ånd over en vansmægtende menighed og ubodfærdig forsamling. Hvis
Satan fik sin vilje, ville der aldrig, så længe verden står, komme hverken en stor eller lille vækkelse
mere. Men hvad han har i sinde, det ved vi. Det er muligt at modstå hans magt. Når vejen er beredt 
for Guds Ånd, vil velsignelsen komme. Satan kan lige så lidt hindre, at en regn af velsignelse 
kommer ned over Guds folk, som han kan lukke himmelens vinduer, så regnen ikke kan falde på 
jorden. Hverken onde mennesker eller djævle kan hindre Guds værk eller udelukke hans 
nærværelse fra hans folks forsamlinger, når de med ydmyge, angerfulde hjerter vil bekende og 
aflægge deres synder og i tro gribe hans løfter. Enhver fristelse, enhver fjendtlig indflydelse, 
åbenlys eller skjult, kan med held bekæmpes, 'ikke ved magt og ikke ved styrke, men ved min Ånd,
siger hærskarers Herre'.
Vi befinder os på den store forsoningsdag, da vore synder ved bekendelse og omvendelse skal gå 
forud til dom. Gud godkender ikke nu et svagt, åndløst vidnesbyrd fra sine tjenere. Et sådant 
vidnesbyrd ville ikke være nærværende sandhed. Budskabet for denne tid må være mad i rette tid til
næring for Guds menighed. Men Satan har gradvis søgt at berøve budskabet dets kraft, for at folket 
skal være uforberedt til at bestå på Herrens dag.
I 1844 gik vor store Ypperstepræst ind i det allerhelligste i den himmelske helligdom for at 
påbegynde den undersøgende dom. Gud er ved at gennemgå de retfærdige dødes sag, og når dette 
værk er fuldendt, bliver dommen udtalt over de levende. Hvor kostbare, hvor betydningsfulde er
ikke disse højtidelige øjeblikke! Hver især har vi en sag verserende i den himmelske ret. Vi bliver 
hver for sig dømt efter som vi har handlet her i livet. Når forsoningsværket i den forbilledlige 
tjeneste blev udført af ypperstepræsten i det allerhelligste i den jordiske helligdom, skulle folket 
ydmyge deres sjæle for Gud og bekende deres synder, så der kunne gøres soning for dem og de 
kunne blive udslettet. Kræves der mindre af os på denne modbilledlige forsoningsdag, medens 
Kristus går i forbøn for sit folk i den himmelske helligdom og den endelige og uigenkaldelige dom 
bliver kundgjort i hvert enkelt tilfælde?
Hvordan er vor tilstand i denne forfærdelige og alvorlige tid? Ak, hvilken stolthed der råder i 
menigheden, hvilket hykleri, hvilket bedrag, hvilken kærlighed til klædedragt, letfærdighed og 
fornøjelser, hvilket ønske om at være den største! Alle disse synder har omtåget sindet, så de evige 
ting ikke er blevet forstået. Skal vi ikke ransage skrifterne, så vi kan vide, hvor vi står i denne 
verdens historie? Skulle vi ikke søge at få en forståelse af det værk, der udføres for os i denne tid, 
og den stilling, vi som syndere skulle indtage, medens forsoningsværket foregår? Hvis vi har nogen
sans for vor sjæls frelse, må der ske en afgørende forandring med os. Vi må søge Herren i sand 
bodfærdighed; vi må i dyb anger bekende vore synder, så de kan blive udslettet.
Vi må ikke længere opholde os på fortryllet grund. Vi nærmer os hurtigt nåde tidens afslutning. 
Enhver sjæl må spørge sig selv: 'Hvilken stilling ind tager jeg over for Gud?' Vi ved ikke, hvor 
snart Kristus tager vort navn på sine læber og vor sag bliver endelig afgjort. Hvordan, o, hvordan 
vil denne afgørelse blive? Skal vi regnes blandt de retfærdige, eller skal vi tælles blandt de 
gudløse?
Lad menigheden stå op og angre sit frafald over for Gud. Lad vægterne vågne og give basunen en 
tydelig lyd. Det er en bestemt advarsel, vi har at forkynde. Gud byder sine tjenere: 'Råb højt, spar 
ikke din strube, løft din røst som basunen, forkynd mit folk dets brøde og Jakobs hus deres synder! 
Folkets opmærksomhed må vækkes; sker det ikke, er al anstrengelse nytteløs; selvom en engel fra 
Himmelen skulle komme ned og tale til dem, ville hans ord ikke udrette mere, end om han talte ind 



i et dødt menneskes kolde øren. Menigheden må vækkes op til handling. Guds Ånd kan aldrig 
komme ind, før menigheden bereder vejen. Der bør foregå en alvorlig hjerteransagelse. Der bør 
opsendes enig og udholdende bøn og gøres fordring på Guds løfter i tro. Legemet skal ikke iføres 
sæk som i gammel tid, men sjælen må ydmyge sig dybt. Vi har ikke ringeste grund til 
selvtilfredshed og selvophøjelse. Vi burde ydmyge os under Guds vældige hånd. Han vil komme 
med trøst og velsignelse til dem, der søger ham i sandhed.
Gerningen er lagt hen til os; vil vi tage den op? Vi må arbejde hurtigt og gå støt fremad. Vi må 
berede os for Herrens store dag. Vi har ingen tid at spilde, ingen tid til at beskæftige os med 
selviske gøremål. Verden skal advares. Hvad gør vi enkeltvis for at bringe lyset til andre? Gud har 
givet os hver sin gerning; enhver har sin del at udføre, og vi kan ikke forsømme denne gerning 
uden fare for vor sjæl.
O, mine brødre, vil I bedrøve Guds Helligånd og få den til at vige bort? Vil I lukke vor velsignede 
Frelser ude, fordi I ikke er beredt på hans tilstedeværelse? Vil I lade sjæle omkomme uden 
kendskab til sandheden, fordi I elsker jeres magelighed for højt til at bære de byrder, som Jesus bar 
for .ler? Lad os vågne op af søvne! 'Vær ædru og våg; jeres modstander, Djævelen, går omkring 
som en brølende løve og søger, hvem han kan opsluge.'" - Review and Herald, 22. marts 1887.

KALDET TIL EN ÅNDELIG VÆKKELSE OG REFORMATION
”'Men jeg har det imod dig, at du har svigtet din første kærlighed. Kom derfor i hu, hvorfra du er 
faldet, og omvend dig og gør de samme gerninger som i den første tid; ellers kommer jeg over dig 
og flytter din lysestage fra dens plads, hvis du ikke omvender dig.'
Det er pålagt mig at sige, at disse ord er anvendelige på syvende dags adventistmenighederne i 
deres nuværende tilstand. Guds kærlighed er gået tabt, og det vil sige, at den indbyrdes kærlighed 
er forsvundet. Selvet, selvet, selvet plejes og kæmper om overherredømmet. Hvor længe skal dette 
vedblive? Hvis der ikke sker en ny omvendelse, vil der snart blive en sådan mangel på gudsfrygt, at
menigheden vil være som det ufrugtbare figentræ. Den har fået et stort lys. Den har haft rigelig 
anledning til at bære megen frugt. Men selviskhed har trængt sig ind, og Gud siger: 'Jeg. , . flytter 
din lysestage fra dens plads, hvis du ikke omvender dig.'
Jesus så på det brammende figentræ, som ingen frugt bar, og udtalte sørgmodigt tøvende dommen 
over det. Og under en krænket Guds forbandelse visnede træet. Måtte Gud hjælpe sit folk til at gøre
anvendelse af denne lærdom, medens der endnu er tid.
Lige før sin himmelfart sagde Kristus til sine disciple: 'Mig er givet al magt i Himmelen og på 
Jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og 
Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, 
jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.' Guds folk i dag opfylder ikke denne befaling, som de 
skulle. Selviskhed hindrer dem i at tage imod disse ord i al deres alvorlige betydning.
I mange hjerter synes der næppe at være et pust af åndeligt liv. Det bedrøver mig meget. Jeg frygter
for, at der ikke har været opretholdt en aggressiv kamp imod verden, kødet og Djævelen. Skal vi 
med en halvdød kristendom give vort bifald til verdens selviske, begærlige ånd, dele dens 
gudløshed og smile ad dens falskhed? Nej! Lad os ved Guds nåde fastholde sandhedens principper 
og holde den tillid, vi havde i begyndelsen, urokkelig fast til det sidste. Vi skal ikke være lunkne i 
vor iver; 'vær brændende i ånden, tjen Herren'. En er vor Mester, nemlig Kristus, Til ham ser vi op. 
Fra ham skal vi have visdom. Ved hans nåde skal vi bevare vor retskaffenhed, stå for Gud i 
ydmyghed og anger og repræsentere ham i verden.
Prædikener har været meget efterspurgt i vore menigheder. Medlemmerne har stole t på 
prædikantens veltalenhed i stedet for på Helligånden. De åndelige gaver, som er dem betroet, er 
svundet ind og blevet svage, fordi de ikke har været eftertragtet eller benyttet.. Hvis prædikanterne 
ville rejse til nye distrikter, ville medlemmerne blive nødt til at påtage sig ansvar, og deres evner 
ville udvikles ved at blive taget i brug.
Gud retter den tunge beskyldning mod prædikanter og folket, at de lider af åndelig svaghed. Han 
siger: 'Jeg kender dine gerninger; du er hverken kold eller varm. Gid du var kold eller 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 trænger ikke til noget,' og ikke ved, at netop du
er elendig og ynkværdig og fattig og blind og nøgen, derfor råder jeg dig til hos mig at købe guld, 
lutre t i ild, så du kan blive rig, og hvide klæder at iføre dig, så din nøgenheds skam ikke skal blive 
åbenbar, og øjensalve til at salve dine øjne med, så du kan se.'
Gud kræver en åndelig vækkelse og en åndelig reformation. Hvis dette ikke bliver en virkelighed, 
vil de, der er lunkne, blive stadig mere vederstyggelige for Gud, indtil han vil nægte at vedkende 
sig dem som sine børn.
Der må komme en vækkelse og en reformation under. Helligåndens ledelse. Vækkelse og 
reformation er to forskellige ting. Vækkelse er en fornyelse af det åndelige liv, en genoplivelse af 
sindets og hjertets kræfter, en opstandelse fra åndelig død. Reformation betegner en reorganisation, 
en forandring af ideer og teorier, vaner og praksis. En reformation vil ikke frembringe 
retfærdigheden s gode frugt, hvis den ikke er forbundet mel;! Åndens vækkelse. Vækkelse og 
reformation skal udføre deres beskikkede hverv, under hvilket de forenes.
'Ved I ikke, . . . at I ikke tilhører jer selv? I er jo købt og prisen betalt; ær derfor Gud i jeres legeme!
' 'Således skal jeres lys skinne for menneskene, for at de må se jeres gode gerninger og prise jeres 
Fader, som er i Himlene.' Kristus gav sit liv for en falden slægt og efterlod os et forbillede, for at vi 
skulle gå i hans fodspor. Den, som gør det, vil få de anerkendende ord at høre: 'Vel, du gode og tro 
tjener, . . . gå ind til din Herres glæde.'
Herrens ord undertvinger aldrig aktivitet. Det forøger menneskets brugbarhed ved at lede hans 
aktivitet i den rigtige retning. Herren lader aldrig et menneske være uden et mål at stræbe efter. Han
sætter ham en evig arv for øje og giver ham en forædlende sandhed, så han kan gå fremad på en 
sikker og tryg vej mod det mål, som er helligelsen af alle hans ædleste kræfter værd: et evigt livs 
krone.
Mennesket vil' få større kraft, når han jager efter at kende Herren. Idet han bestræber sig for at nå 
det højeste mål, er Bibelen som et lys, der leder hans fødder hjemad. I dette ord finder han, at han 
er Kristi medarving til en evig skat. Rejsehåndbogen viser ham vej til Himmelens uransagelige 
rigdomme. Ved stadig at lære Herren bedre at kende sikrer han sig en evigtvarende glæde. Guds 
fred er hans løn fra dag til dag, og i tro ser han et hjem med evigt solskin, fri for al sorg og 
skuffelse. Gud leder hans fodtrin og bevarer ham fra fald.
Gud elsker sin menighed. Rajgræs er blandet med hveden, men Herren kender sine. 'Dog har du i 
Sardes nogle få, som ikke har besmittet deres klæder; de skal vandre med mig i hvide klæder, thi de
er værdige dertil. Den, der sejrer, skal således iføres hvide klæder, og jeg vil aldrig slette hans navn 
af livets bog, og jeg vil vedkende mig hans navn for min Fader og for hans engle. Den, som har øre,
han høre, hvad Ånden siger til menighederne!'
Skal Kristi råd ikke gøre sin virkning på menighederne? Hvorfor vil I, der kender sandheden, halte 
mellem to meninger? 'Er Herren Gud, så hold eder til ham, og er Ba'al Gud, så hold eder til ham! ' 
Kristi efterfølgere har ingen ret til at stå på neutralitetens grund. Der er mere håb for en åbenlys 
fjende end for en, der er neutral.
Lad menigheden svare på profetens ord: 'Gør dig rede, ?liv lys, thi dit lys er kommet, Herrens 
herlighed er oprundet over dig. Thi se, mørke skjuler Jorden og dunkelhed folkene, men over dig 
skal Herren oprinde, over dig skal hans herlighed ses.'
Guds folk har svigtet deres første kærlighed. De må nu angre og gøre stadig fremgang på 
hellighedens vej. Guds planer gælder hver enkelthed i livet. De er uforanderlige og evige; og til den
bestemte tid bliver de fuldbyrdet. Det kan for en tid se ud, som om Satan har al magten i sine 
hænder, men vor tillid er til Gud. N år vi holder os nær til ham, vil han holde sig nær til os
og med mægtig kraft fuldføre sine nådige hensigter.
Gud straffer sit folk for deres synder, så han kan ydmyge dem og lede dem til at søge hans ansigt. 
Idet de foretager en reform og hans kærlighed genoplives i deres hjerter, vil han kærligt besvare 
deres bønner. Han vil styrke dem i deres reformatoriske bestræbelser og oprette banner imod 
fjenden. Hans rige velsignelse vil hvile over dem, og de vil genspejle Himmelens lys i klare stråler. 
Da vil store skarer, som ikke har den samme tro som de, se, at Gud er med sit folk, og
vil forene sig med dem i at tjene Genløseren." Review and Herald, 25. februar 1902.



En reformatorisk bevægelse
"Gud kalder dem, der er villige til at lade sig lede af Helligånden, til at føre an i en gennemgribende
reformation. Jeg ser en krise foran os, og Herren kalder sine arbejdere til at træde ind i rækkerne. 
Enhver sjæl burde nu være helliget til Gud i en dybere og fuldere betydning end i den forløbne tid. .
. . Jeg er blevet dybt grebet af de scener, der nylig har været fremstillet for mig i nattetimerne. En 
stor bevægelse - en vækkelse syntes at foregå mange steder. Vort folk trådte ind i rækkerne som 
svar på Guds kald. Mine brødre, Herren taler til os. Skal vi ikke give agt på hans stemme? Skal vi 
ikke gøre vore lamper i stand og handle som mennesker, der venter deres Herres komme? Tiden 
kræver, at vi lader lyset skinne og skrider til handling." - Testimonies to Ministers and Gospel 
Workers, side 514, 515.
"Tiden er kommet, da en grundig reformation bør finde sted. Når denne reformation begynder, vil 
bønnens ånd besjæle enhver troende og drive splidens og stridens ånd bort fra menigheden, De, 
som ikke har levet i kristeligt samfund, vil søge tættere sammen. Et medlem, som arbejder på den 
rigtige måde, vil få andre medlemmer til at forene sig med ham i bøn om, at Helligånden må blive 
åbenbaret. Der bliver ingen forvirring, for alle vil arbejde i overensstemmelse med Åndens vilje. 
De skranker, som skiller den ene troende fra den anden, vil blive brudt ned, og Guds tjenere vil tale 
det samme. Herren vil samarbejde med sine tjenere. Alle vil med forstand bede den bøn, som 
Kristus lærte sine tjenere: 'Komme dit rige; ske din vilje, som i Himmelen, således også på Jorden.' 
Matt. 6, 10." - Vejledning for Menigheden, 3, bind, side 201.
”I nattens syner blev en stor reformatorisk bevægelse blandt Guds folk fremstillet for mig. Mange 
priste Gud. De syge blev helbredt og der skete andre undere. En bønnens ånd, sådan som den viste 
sig på pinsedagen, gjorde sig gældende. Man så hundreder og tusinder besøge familier og åbne 
Guds ord for dem. Hjerter blev overbevist ved Helligåndens kraft og en sand omvendelsens ånd 
åbenbaredes. Overalt blev døre åbnet for forkyndelsen af sandheden. Verden syntes at blive oplyst 
af den himmelske indflydelse. Guds sande og ydmyge folk tog imod store velsignelser. Jeg hørte 
lyd af taksigelse og lovsang og der syntes at foregå en reformation ligesom den, vi var vidne til i 
1844." - Vejledning for Menigheden, 3. bind, side 267.268.

DE SIDSTE DAGES FARER OG PRIVILEGIER
"Håbet om Kristi komme var et saligt håb for den første menighed, der af apostelen blev fremstillet 
som forventende Guds Søns komme fra Himmelen og elskende hans tilsynekomst. Så længe Kristi 
sande efterfølgere nærede dette håb, var de verdens lys. Men det var ikke Satans plan, at de skulle 
være lys i verden. . . . Satan var i virksomhed for at fremkalde frafald i den første menighed og til 
gennemførelse af dette formål blev der indført læresætninger, ved hvilke menigheden blev 
gennemsyret af vantro angående Kristus og hans komme. Guds og menneskets fjende kastede sin 
djævelske skygge over de troendes sti og fordunklede håbets stjerne for dem, ja endog deres tro på 
den store Guds og vor Frelsers Jesu Kristi herlige tilsynekomst.
Håbet, som havde været så dyrebart for dem, mistede sin tiltrækning, for Satans besnærende 
forførelser havde næsten fuldstændig udslukket lyset om frelse gennem en korsfæstet og opstanden 
Frelsers fortjenester og menneskene blev forledt til at forsøge at gøre forsoning ved deres egne 
gerninger - ved faste og bodsøvelser og ved at give penge til kirken. Det var mere tiltalende
for det naturlige hjerte at søge retfærdiggørelse' på denne måde end at søge den gennem anger og 
tro og lydighed mod sandheden.
I frafaldsperioden skjulte mørke Jorden og dunkelhed folkene, men reformationen vækkede Jordens
beboere op af deres, dødlignende søvn og mange vendte sig bort fra deres tomhed og overtro, fra 
præster og bodsøvelser, og begyndte at tjene den levende Gud og søge i hans hellige ord efter 
sandhed som efter skjulte skatte. De begyndte ivrigt at gennemarbejde sandhedens mine for at rense
den for menneskelige meningers aflejringer, der havde tildækket lysets dyrebare ædelstene. Men så 
snart reformationen begyndte, søgte Satan med beslutsomhed og større nidkærhed end nogen sinde 
at formørke menneskers sind med overtro og vildfarelser. . . .



Det, som Satan før i tiden fik mennesker til at gøre, vil han få dem til at gøre igen, hvis det er ham 
muligt. Den første menighed blev bedraget af Guds og menneskets fjende og frafald trængte sig ind
blandt dem, der bekendte sig til at elske Gud; og i dag vil Guds folk uforvarende blive fanget i 
Satans snarer, hvis de ikke vågner op af søvne. Hvor mange er ikke frafaldne af dem, der bekender 
sig til at tro på Frelserens snare komme; hvor mange har ikke svigtet deres første kærlighed og 
svarer til beskrivelsen af laodikeamenigheden, der betegnes som hverken kold eller varm! Satan vil 
gøre sit yderste for at holde dem i en tilstand af ligegyldighed og sløvhed. Måtte Herren åbenbare 
for sit folk de farer, de står overfor, så de kan vågne op af deres åndelige søvn, gøre deres lamper i 
stand og være rede til at møde brudgommen, når han bryder op fra brylluppet.
Den tid, vi lever i, er begivenhedsrig og fuld af farer. Tegnene på endens nærhed tiltager omkring 
os, og der vil indtræffe begivenheder af en langt frygteligere karakter, end verden nogen sinde har 
været vidne til. . . .
Enhver, som bekender sig til at tro på Herrens snarlige komme; må ransage skrifterne som aldrig 
før, for Satan er besluttet på at forsøge enhver mulig list for at holde sjæle i mørke og forblinde 
deres sind for farerne i de tider, vi lever i. Enhver troende må åbne sin bibel med alvorlig bøn om at
blive oplyst af Helligånden til at kende, hvad der er sandhed, så han kan lære mere om Gud og om 
Jesus Kristus, som han har sendt. Søg efter sandheden som efter skjulte skatte, og lad fjenden lide 
skuffelse.
Prøvelsens tid er lige over os, for den tredje engels høje råb er allerede begyndt med åbenbaringen 
af den syndtilgivende Frelsers, .Jesu Kristi retfærdighed. Dette er begyndelsen til den engels lys, 
hvis herlighed skal opfylde hele Jorden.
Det er enhvers opgave, til hvem advarselsbudskabet er kommet, at løfte .Jesus op og fremstille ham
for verden som han blev åbenbaret i forbilleder og symboler, klargjort i profeternes åbenbarelser, 
og afsløret i de lærdomme, der blev meddelt hans disciple, og i de vidunderlige mirakler, der blev 
udført for menneskenes børn. Ransag skrifterne, for det er dem, som vidner om ham.
Hvis I vil bestå i trængselstiden, må I kende Kristus og tilegne jer hans retfærdigheds gave, som 
han tilregner den angrende synder. Menneskelig visdom formår ikke at udtænke en frelsesplan. 
Menneskelig filosofi er forgæves, frugten af menneskets ædleste formåen er værdiløs i 
sammenligning med den guddommelige Lærers store plan. Ingen ære tilkommer mennesket; al 
menneskelig hjælp og herlighed er lagt i støvet; for sandheden, som den er i Jesus, er det eneste 
mulige middel, ved hvilket mennesket kan blive frelst. Mennesket har den forret at kunne blive 
forbundet med Kristus; da bliver det guddommelige og det menneskelige forenet, og alene på 
denne forening må mennesket bygge sit håb; for det er når Guds Ånd rører sjælen, at sjælens 
kræfter vækkes og mennesket bliver en ny skabning i Kristus Jesus. . . .
Det emne, der tiltrækker synderens hjerte, er Kristus og det som korsfæstet. På Golgatas kors 
åbenbares Jesus for verden i uforlignelig kærlighed. Fremstil ham således for de hungrende skarer, 
og lyset fra hans kærlighed vil drage mennesker fra mørke til lys, fra overtrædelse til lydighed og 
sand hellighed. Beskuelsen af Jesus på Golgatas kors vækker samvittigheden til forståelse af 
synden s afskyelige karakter, som intet andet kan gøre det. Det var synden, der forvoldte Guds kære
Søns død, og synd er lovbrud. Den skyld, der lå på os alle, faldt på ham. Synderen samstemmer 
med loven og bekræfter, at den er god, for han erkender, at den fordømmer hans onde gerninger, på
samme tid som han ophøjer Guds uforlignelige kærlighed, der skaffede ham frelse ved hans 
tilregnede retfærdighed, som ikke kendte til synd, og i hvis mund der ikke blev fundet svig.
Sandheden er virkningsfuld, og ved lydighed forandrer dens kraft sindet efter Jesu billede. Det er 
sandheden, som den er i Jesus, der vækker samvittigheden og forvandler sindet; for den bringes ind 
i hjertet ved Helligånden. Der er mange, som af mangel på åndeligt klarsyn kun tager ordet i 
bogstavelig betydning; de erfarer, at når det ikke ledsages af Guds Ånd, opliver det ikke sjælen og 
helliggør ikke hjertet. Man kan citere "både Det gamle og Det nye Testamente og være fortrolig 
med Guds bud og løfter; men hvis ikke Helligånden indprenter sandheden i hjertet og oplyser 
sindet med guddommeligt lys, så falder ingen sjæl på klippen og bliver knust; for det er den 
guddommelige kraft, der forbinder sjælen med Gud. Uden Guds Ånds lys er vi ikke i stand til at 



skelne mellem sandhed og vildfarelse, men falder for de mesterlige fristelser og bedrag, som Satan 
sender over Jorden.
Vi nærmer os afslutningen på striden mellem lysets fyrste og mørkets fyrste, og snart vil fjendens 
forførelser prøve vor tro, af hvilken art den end er. Satan vil gøre tegn for dyrets øjne og forføre 
dem, 'der bor på Jorden, ved de tegn, som det fik magt til at gøre for dyrets øjne'. Men selvom 
mørkets fyrste vil skjule Jorden med mørke og folkene med dunkelhed, vil Herren åbenbare sin 
frelsende kraft. . . .
Helligåndens gerning lader sig ikke måle. Det er fra denne kilde, at den, der arbejder for Gud, får 
kraft og dygtighed; og Helligånden er Talsmanden som Kristi personlige tilstedeværelse i sjælen. 
Den, der ser hen til Kristus i enfoldig, barnlig tro, bliver ved Helligåndens kraft delagtig i 
guddommelig natur. Når den kristne ledes af Guds Ånd, kan han eje forvisningen om, at han er 
gjort fuldkommen i ham, som er hoved for alle ting. Ligesom Kristus blev herliggjort på 
pinsefestens dag, vil han igen blive herliggjort i evangeliets afsluttende værk, når han bereder et 
folk til at bestå i den sidste prøve i den afsluttende fase af den store strid. . . .
Når Jorden bliver oplyst af Guds herlighed, vil vi få et lignende værk at se som det der blev udført 
af disciplene, da de fyldt med Helligånden vidnede om en opstanden Frelsers kraft. Himmelen lys 
gennem trængte det formørkede sind hos dem, som var blevet draget af Kristi fjender og den falske 
fremstilling af ham blev forkastet; for ved Helligåndens kraft så de ham nu ophøjet til en fører og 
frelser, som gav Israel omvendelse og synderne s forladelse. De så ham omgivet af Himmelens 
herlighed og med uendelige skatte i sine hænder til uddeling blandt dem, der ville vende om fra 
deres oprør. Da apostlene forkyndte Faderens enbårne Søns herlighed, stak det tusinde sjæle i 
hjertet, så de kom til at se sig selv så syndige og besmittede, som de var, og Kristus som deres 
Frelser og Genløser. Kristus blev løftet op, Kristus blev herliggjort ved Helligåndens kraft, der 
hvilede over mennesker. Med troens øje så disse troende ham som den, der havde tålt ydmygelse, 
lidelse og død, for at de ikke skulle fortabes, men have evigt liv. Idet de beskuede hans pletfrie 
retfærdighed, så de deres egen vansirethed og besmittelse og blev fyldt med Herrens frygt, med 
kærlighed og tilbedelse af ham, der gav sit liv som et offer for dem. De bøjede deres sjæle i støvet, 
angrede deres onde gerninger og forherligede Gud for hans frelse. . . .
Åbenbaringen af Kristus ved Helligånden gav dem en forståelse af hans magt og majestæt, og i tro 
rakte de hænderne ud imod ham og sagde: 'Jeg tror.' Sådan var det på den tidlige regn s tid; men 
den sildige regn vil blive endnu mere overvældende. Menneskenes Frelser vil blive herliggjort og 
Jorden oplyst af hans retfærdigheds klare stråler. Han er lysets kilde, og lys fra portene histoppe har
skinnet på Guds folk, så de kan løfte ham op og ophøje hans herlige karakter for dem, der sidder i 
mørke.
Kristus har ikke været fremholdt i forbindelse med loven som en trofast og barmhjertig 
ypperstepræst, der blev fristet i alle ting ligesom vi, dog uden synd. Han er ikke blevet ophøjet for 
synderen som det guddommelige offer. Hans gerning som offer, stedfortræder og selvskyldner er 
kun blevet køligt og overfladisk berørt; men det er det, synderen behøver at få kendskab til. Det er 
Kristus i hans fylde som en syndtilgivende Frelser, synderen må se; for Kristi uforlignelige 
kærlighed vil ved Helligåndens kraft give det forhærdede hjerte overbevisning og omvendelse.
Det er den guddommelige indflydelse, som er saltets kraft; i den kristne. Der er mange, som 
fremholder vor tros læresætninger og teorier, men deres fremstilling er som salt uden kraft, fordi 
Helligånden ikke virker gennem deres tjeneste, som er blottet for tro. De har ikke åbnet hjertet for 
modtagelsen af Kristi nåde; de kender ikke Åndens virken; de er som mel uden surdej, for der er 
intet gærende element i noget af det, de gør, og de vinder ikke sjæle for Kristus. De tilegner sig 
ikke Kristi retfærdighed; det er en klædning, de ikke er iført, en fylde, de ikke kender, en kilde, de 
ikke har drukket af.
Gid Kristi forsoningsværk måtte blive omhyggeligt studeret! Åh, om alle omhyggeligt og under 
bøn ville granske Guds ord, ikke for at dygtiggøre sig til at debattere modstridende 
lærdomspunkter, men sådan, at hungrige sjæle kunne blive mættet og de, der tørster, blive forfrisket
af livets kilde. Det er når vi ransager skrifterne med ydmyge hjerter og føler vor svaghed og 
uværdighed, at Jesus bliver åbenbaret for vore sjæle i al sin skønhed.



Når vi bliver delagtige i guddommelig natur, vil vi se med afsky på al vor ophøjelse af selvet, og 
det, vi har betragtet som visdom, vi! vi regne for skarn og dårskab. De, der har opøvet sig til 
debattører, og som har betragtet sig selv som skarpsindige, kløgtige mennesker, vil se med sorg og 
skam på deres arbejde i bevidstheden om, at deres offer har været lige så værdiløst som Kains, fordi
det har været blottet for Kristi retfærdighed.
Åh, om vi blot som et folk ville ydmyge vore hjerter for Gud og trygle ham om Helligåndens 
udgydelse! Hvis vi kom til Herren i ydmyghed og dyb anger, ville han besvare vore bønner, for han
siger, at han er mere villig til at give os Helligånden, end forældre er til at give deres børn gode 
gaver. Så ville Kristus blive forherliget, og i ham ville vi se guddomsfylden legemlig. For Kristus 
har sagt om Talsmanden: 'Han skal herliggøre mig; thi han skal tage af mit og forkynde jer det.' 
Dette er det allervigtigste for os. Thi 'dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud,
og ham, som du har sendt, Jesus Kristus'." Review and Herald, 22. og 29. november 1892.


