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”DERVED HERLIGGØRES MIN fader,“ 
sagde Kristus, ”at I bærer megen frugt.“ 
Gud vil gennem jer tilkendegive, at han 
er hellig, gavmild og medfølende. Al-
ligevel forlanger Frelseren ikke, at di-
sciplene skal arbejde hårdt for at bære 
frugt. Han siger til dem, at de skal blive 
i ham. ”Hvis I bliver i mig, og mine ord 
bliver i jer,“ siger han, ”så bed om, hvad 
I vil, og I skal få det.“ Det er ved ordet, at 
Kristus bliver i sine efterfølgere.

Dette er den samme levende forbin-
delse, som symboliseres ved at spise 
hans kød og drikke hans blod. Kri-
sti ord er ånd og liv. Når I tager imod 
dem, tager I imod vintræets liv. I lever 
”af hvert ord, der udgår af Guds mund“ 
(Matt 4,4). Kristi liv i jer frembringer de 
samme frugter som i ham. Ved at leve i 
og holde fast ved Kristus. Ved at lade sig 
støtte af og hente næring fra Kristus, 
bærer I frugt i lighed med Kristus.

Ved dette sidste møde med sine di-
sciple gav Kristus udtryk for sit store 
ønske om, at de skulle elske hinanden, 
sådan som han havde elsket dem. ”Det-
te er mit bud,“ gentog han flere gange, 
”at I skal elske hinanden.“ Da han var 
blevet alene med dem i salen ovenpå, 
var hans første bud: ”Et nyt bud giver 
jeg jer: I skal elske hinanden.“

For disciplene var denne befaling 
ny; for de havde ikke elsket hinanden, 
som Kristus havde elsket dem. Han så, 
at de måtte beherskes af nye tanker og 
tilskyndelser; at de måtte handle ef-
ter nye principper. Gennem hans liv 
og død skulle de få en ny opfattelse af, 
hvad kærlighed er. Befalingen om, at de 
skulle elske hinanden, fik en ny mening 
i lyset af, at han ofrede sig selv. Hele 
nådens værk er en uophørlig tjeneste 
i kærlighed, i selvfornægtende selvop-
ofrelse. Kristi liv her på jorden tilken-
degav en kærlighed fra Gud, som ikke 
kunne holdes tilbage. Alle, som har la-
det sig fylde af hans ånd, vil elske, som 
han har elsket. Det princip, som Kristus 
levede efter, vil være drivkraften i al de-
res omgang med hinanden.

KÆRLIGHED ER BEVISET
Denne kærlighed er beviset på, at de 
er hans disciple. ”Deraf kan alle vide, 
at I er mine disciple: hvis I har kærlig-
hed til hinanden.“ Når mennesker er 
knyttet til hinanden, ikke ved magt 
eller selviskhed, men ved kærlighed, 
så tilkendegiver de påvirkningen af 
en indflydelse, som overgår enhver 
jordisk indflydelse. Hvor denne enhed 
findes, beviser den, at Guds billede bli-
ver gendannet i menneskene, at der er 
blevet indpodet et nyt livsprincip. Den 
viser, at der i den guddommelige natur 
er styrke til at modstå det ondes over-
naturlige kræfter, og at Guds nåde kan 
betvinge den medfødte menneskelige 
egoisme.

Når denne kærlighed viser sig i me-
nigheden, vil den helt sikkert vække 
Satans vrede. Det var ikke nogen let vej, 
Kristus anviste sine disciple! ”Når ver-
den hader jer,“ sagde han, ”skal I vide, 
at den har hadet mig før jer. Var I af ver-
den, ville verden elske jer som sit eget; 
nu er I ikke af verden, men jeg har ud-
valgt jer af verden, derfor hader verden 
jer. Husk det ord, jeg sagde til jer: En 
tjener er ikke større end sin herre. Har 
de forfulgt mig, vil de også forfølge jer; 
har de holdt fast ved mit ord, vil de også 
holde fast ved jeres. Men alt det skal de 
gøre mod jer på grund af mit navn, for-
di de ikke kender ham, som har sendt 
mig.“ Evangeliet skal fremmes ved of-
fensiv kamp på trods af modstand, fa-
rer, tab og lidelser. Men de, som udfører 
denne gerning, følger blot i deres Me-
sters fodspor.

KRAFTEN TIL AT 
BEKÆMPE SATAN
Som verdens Frelser blev Kristus kon-
stant konfronteret med tilsyneladende 
nederlag. Han, som var nådens sende-
bud til vor verden, syntes kun at udret-
te lidt af det, han længtes efter at gøre 
for at opløfte og frelse. Sataniske kræf-
ter modarbejdede ham konstant. Men 
han ville ikke tabe modet. Han siger 
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ved Esajas’ profeti: ”Forgæves har jeg 
anstrengt mig, på tomhed og vind har 
jeg brugt mine kræfter. Dog, min ret er 
hos Herren, min løn er hos min Gud. … 
Jeg bliver agtet i Herrens øjne, min Gud 
bliver min styrke.“ (Es 49,4-5). Det er til 
Kristus, dette løfte gives: ”Dette siger 
Herren, Israels Hellige, som løskøber 
det, til ham, der er ringeagtet og afskyet 
af folk, til herskernes tjener. … Dette si-
ger Herren: … Jeg danner dig og gør dig 
til en pagt med folket, så du kan genrej-
se landet og fordele de øde jordlodder. 
Til fangerne skal du sige: Gå ud! og til 
dem i mørket: Kom frem!“ … ”De skal 
hverken sulte eller tørste, hede og sol 
skal ikke plage dem, for han skal føre 
dem i sin barmhjertighed og lede dem 
til kildevæld.“ (Es 49,7-10).

Jesus støttede sig til disse ord, og han 
gav ikke Satan nogen fordel. Da Kristus 
måtte tage det sidste ydmygende skridt, 
da den dybeste sorg fyldte ham, sagde 
han til sine disciple: ”Verdens fyrste 
kommer; og mig kan han intet gøre.“ 
”Denne verdens fyrste er dømt.“ ”Nu 
skal denne verdens fyrste jages ud.“ 
(Joh 12,31). Med profetisk blik fulgte 
Jesus de begivenheder, der ville finde 
sted under hans sidste store strid. Han 
vidste, at når han kunne sige: ”Det er 

fuldbragt“ (Joh 19,30), ville hele Him-
melen juble. Hans øre opfangede den 
fjerne musik og sejrsråbene i de him-
melske boliger. Han vidste, at dødsklok-
kerne så ville ringe for Satans rige, og 
Kristi navn ville blive forkyndt i hele 
universet.

Kristus frydede sig over, at han kun-
ne gøre mere for sine efterfølgere, end 
de kunne bede om eller tænke på. Han 
talte med vished, fordi han vidste, at et 
almægtigt dekret var blevet udstedt, før 
verden blev skabt. Han vidste, at sand-
heden, bevæbnet med Helligåndens 
almagt, ville sejre i kampen mod det 
onde, og at den blodplettede fane ville 
vaje sejrrigt over dem, der fulgte ham. 
Han vidste, at hans trofaste disciples 
liv ville komme til at ligne hans eget, en 
uafbrudt række af sejre, der ikke ville 
blive erkendt her, men ville blive det i 
det fremtidige liv. 

EN TRO SOM HANS
”Sådan har jeg talt til jer,“ sagde han, 
”for at I skal have fred i mig. I verden 
har I trængsler; men vær frimodige, jeg 
har overvundet verden.“ Kristus svigte-
de ikke, han tabte heller ikke modet, og 
hans disciple skal udvise en tro, der er 
af samme udholdende art. De skal leve, 
som han levede, og arbejde, som han ar-
bejdede, fordi de er afhængige af ham 
som forbillede. De skal være i besid-
delse af mod, energi og udholdenhed. 
Skønt deres vej kan se ufremkommelig 
ud, vil de med hans hjælp komme vi-
dere. De skal ikke fortvivle over noget, 
men håbe på alt. Med sin kærlighed har 
Kristus forbundet dem med Gud. Det er 
hans hensigt, at de skal få del i univer-
sets største kraft til at modstå det onde, 
en kraft, som hverken jorden eller dø-
den eller helvede kan besejre, en kraft, 
der sætter dem i stand til at sejre, som 
Kristus sejrede. Kristus har bestemt, 
at Himmelens orden, Himmelens sty-
reform, Himmelens guddommelige 
harmoni skal åbenbares i hans menig-
hed på jorden. Således bliver han her-

liggjort ved sit folk. Ved dem skal Hans 
lys uhindret skinne for verden. Kristus 
har givet sin menighed tilstrækkelige 
muligheder til, at han selv skulle kun-
ne modtage et stort, herligt udbytte fra 
sit genløste, dyrekøbte ejendomsfolk. 
Menigheden, der har fået Kristi retfær-
dighed som gave, skal over for alle vid-
ne om hans rigdom af barmhjertighed, 
nåde og kærlighed. Kristus betragter 
sit folk i deres renhed og fuldkommen-
hed som belønningen for sin ydmygelse 
og som en forøgelse af sin herlighed. 

Frelseren endte sin belæring med 
stærke og håbefulde ord. Så udøste 
han, hvad der tyngede hans sind, i bøn 
for sine disciple. Han så op mod Him-
melen og sagde: ”Fader, timen er kom-
met. Herliggør din søn, for at Sønnen 
kan herliggøre dig, ligesom du har gi-
vet ham magt over alle mennesker, for 
at han kan give evigt liv til alle dem, du 
har givet ham. Og dette er det evige liv, 
at de kender dig, den eneste sande Gud, 
og ham, du har udsendt, Jesus Kristus.“ 

TIL EFTERTANKE

Hvordan kan vi repræsentere 
Kristi karakter i verden?

Diskuter tanken om at ”leve, 
som han levede, og arbejde, 
som han arbejdede.“ Hvordan 
påvirkede Kristi hensigt den 
måde, han levede og arbejdede 
på?

Hvilke våben kan vi bruge til 
at bekæmpe mismodighed 
og frygt, når vi står overfor 
fristelser?

Dette uddrag er fra bogen Jesu liv, DB 2013, 
s. 598-601. Syvendedags adventister tror, at 
ELLEN WHITE (1827-1915) brugte den bibelske 
profetis gave i løbet af over 70 års tjeneste.
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”NÅR MENNESKER 
ER KNYTTET TIL 
HINANDEN... VED 
KÆRLIGHED, SÅ 
TILKENDEGIVER DE 
PÅVIRKNINGER AF 
EN INDFLYDELSE, 
SOM OVERGÅR 
ENHVER JORDISK 
INDFLYDELSE.“

[22]
BED

EU
G

ELÆ
SN

IN
G

ER 2022  A
N

D
EN

 SA
B

B
A

T


