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Vennekredsen i København h a r i nogen tid med stor 
velsignelse og med rigt åndeligt udbytte studeret 3. bind 
af »Studier i skriften«, »Komme dit Rige«.

Vi anfører lier et uddrag af de alvorlige tanker, vi er ved 
at betragte.

E ndskøn t det a t kom m e ud af Babylon betegner et langt sk rid t 
i re tn ing  af fuld sejr, er det dog på ingen m åde det sidste, og vi 
m å være omhyggelig på vagt imod tilbøjeligheden til a t hvile 
efter ethvert sk rid t frem ad på vejen.

»Tro aldrig, s triden  er fuldendt, 
og at du ro h a r fu n d e t!
Dit væ rk vil ikke være endt, 
for du h ar kronen  vundet.«
»En sky af v idner ru n d t om kring 
tilråber dig: Gå frem !
Glem vejens m øje, jo rdens ting, 
og jag  blot mod dit h jem !«

Det sk rid t, som fører ud af Babylon, er i alm indelighed en 
følge a f andre sk rid t, der er taget i lydighed, og som efter tu r
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h a r opøvet og s ty rket k arak teren  til kom m ende kam pe og sejre. 
Det vil blive efterfu lg t af and re  prøver og lejligheder til a t vinde 
sejr, hvorfor også apostelen P au lus skrev (G alaterne 5 : 1 ) :  
»Til friheden har K ristus frig jort os. Så står nu frist, og lad eder 
ikke  ritter Iwlde under træ ldom s åg.« Enhver, som læ rer at kende 
Guds horns frihed og den fulde befrielse fra Babylons træ ldom , 
kan vente, at den store m odstander vil gore forsøg på a t bringe 
ham  ind under and re  træ ldom såg eller få ham  til a t snuble. 
H erren tillader disse svære prøvelser, for a t den klasse, som nu 
udsøges, kan  blive bered t til hans tjeneste  i rigets herlighed.

Den prove og sigtelse, som fand t sted i den jod iske høst, var 
et forbillede på, hvad vi kan vente nu. Tem plet eller helligdom s
klassen var ved det forste kom m e repræ sen tere t af H errens discip
le, om hvem han sagde: »I er rene, m en ikke  alle.« E fter a t det 
nom inelle Israel var fo rkaste t (å r 33), fulgte der en svær prøvelse 
for dem , som repræ senterede Guds tem pel, for at de rene kunne 
blive sk ilt fra de urene. P eter blev sigtet og var næ r bukket un 
der (L ukas 22 : 31; M atthæ us 26 : 74, 75; Johannes 21 : 15-17); 
m en fordi han  var »ren«, sand i h je rte t, var han  i stand  til a t 
kom m e sejrrig  igennem . Ju d as  blev også prøvet, og han  viste sig 
at være uren, villig til a t sælge sandheden for jo rd iske  fordele, 
a t fornægte H erren for penge og forråde ham  med et kys, som 
er et ud try k  for kærlighed.

Ligeså er der lier i denne høsttid  en renset helligdom og tæ t 
forbundet med den nogle, som ikke er rene. Siden Babylons for
kastelse i 1878, da kaldet begyndte at lyde til a t kom m e ud a f det, 
er der gået et prøvelses- og sigtelsesarbejde for sig ib landt dem, 
som er kom m et ud. Uden tvivl var Peter og Ju d as  forbilleder på 
lignende klasser som nu b lan d t dem, der er kom m et ud af Baby
lon, og som er blevet renset fra m ange af dens læ rdom s-besm it- 
telser henholdsvis på en klasse, som forbliver tro  mod H erren 
og mod sandheden, og en anden, som viser sig at være utro , som 
ikke iler frem ad for at kende H erren m ere fuldkom m ent, men 
som vender sig til dårlige og falske lærdom m e, der ofte er væ rre 
end de, fra hvilke de var undflyet.
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Denne prøvelse og sigtelse af tempel klassen i hosten, siden 
1878, blev forud betegnet ved H errens forbilledlige handling, 
da han rensede tem plet efter a t have tiltrå d t sit kongeem bede og 
u d ta lt dom m en over den nom inelle jød iske m enighed. E fter a t 
have erk læ re t, a t deres hus var lad t ode, gik h an  videre til tem p
let i Jerusa lem , forbilledet på det sande tem pel, den sande hellig
dom, lavede en svøbe af snore og brugte den til a t drive vekse
lererne ud ; ligeledes væltede han bordene for dem, der solgte 
duer.

Svøben, der blv brugt i denne forbilledlige handling, er et bil
lede på de forskellige sandheder, som i den næ rvæ rende host 
bruges inden for tem pelklassen til a t retlede og prove og til a t 
udskille de urene. De sandheder, som nu er afslørede, åbenbarer 
så k la rt Guds fuldkom ne vilje, vigtigheden af en fuld indvielse 
til hans tjeneste  og snæ verheden af den vej, som m å tilbagelæg
ges af dem, der vandrer i M esterens fodspor, a t de, der h a r s lu tte t 
sig til denne klasse i en eller anden uren  hensigt, stadig bliver 
hudstrøget af sandheden, indtil de b liver tvunget til at skille sig 
ud fra helligdom sklassen.

Medens flere af Jesu  lignelser peger p å  den alm indelige ad
skillelse af »helligdom sklassen« fra  »hæren« eller den store m as
se af k ristne  bekendere, er der to, der går endnu videre og viser 
den efterfølgende prøvelse og sigtelse af helligdom sklassen —  ud
skillelsen af sejrv inderne, som skal arve riget (Å benbaringen 
3 :2 1 ) , fra andre æ rlig t indviede, som, overvundne af verdens 
ånd, forsom m er at opofre næ rvæ rende fordele og m enneskelig 
æ re for den store ære, som er fra Gud.

Lignelsen om de ti jo m fru er viser, a t alle jom fru ern e , hele den 
offerviede klasse, er adsk ilt fra  Babylon, m en afm æ rker tillige 
tydeligt en prøvelse eller adskillelse, som finder sted inden for 
denne klasse —  en adskillelse af de kloge jom fruer, som er fulde 
af tro, bræ ndende kærlighed og en n idkæ r lydighedsånd, fra de 
ilåraglige (ukloge) jo m fru er, som tillod den første kærlighed og 
åndsvarm e at blive afkøle t og deres tro  og punktlige lydighed 
som en folge deraf at slappes. De kloge, som lever i fuld harm o-
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ni med den pagt, de h a r s lu tte t med Gud om offer, og som alvor
ligt spejder efte r H errens lovede genkom st, er rede til a t va'rd- 
sad te det glædelige høstbudskab , a t erkende de forudsagte tegn 
på M esterens næ rvæ relse og a t bestå en hvilken som helst prøve, 
som det m åtte  behage ham  a t sæ tte dem på for a t prøve deres 
troskab  og hengivenhed. Disse, som er vågne og spejdende, hører 
H errens banken gennem  profeternes ord, der fo rkynder hans 
næ rvæ relse; og for dem er næ rvæ rende tab  og kors, der bliver 
ydm ygt håret for sandhedens skyld, velkom ne som forløbere 
for den varige fred, glæde, herlighed og velsignelse, som skal 
følge efter.

Da profetiens banken, som m eldte om H errens næ rvæ relse, blev 
h ø rt i efte råre t 1874, begyndte den næ sten s trak s  at erkendes; og 
hu rtig  lød råbet: »Se b ru d g o m m e n !') Går ham  i m ode .« Råbet ly
der endnu og vil vedblive a t lyde, indtil alle, der h ø re r til den 
indviede jom fruk lasse , h a r hørt det og h a r fået deres hengiven
hed og troskab  prøvet derigennem . De kloge, som h a r deres 
lam per (Guds ord) pudsede og bræ ndende og olie (den hellige 
ånd) i deres k a r (deres h je r te r) , vil alle erkende H errens n æ r
værelse. Ved a t ordne deres vandel og deres anliggender i over
ensstem m else med deres tro , vil de gå frem  for a t m øde den 
elskede brudgom  og med ham  sæ tte sig ned til b ry llupsm åltidet.

De jød iske bry llupssk ikke giver os et sm uk t billede af m enig
hedens trolovelse og b ry llup  med K ristus, dens herre. T ro 
lovelsen var en formel overenskom st med højtidelige løfter om 
troskab  fra begge sider. Kvinden forblev i sin faders hus, indtil 
hun blev bragt til sin m ands h jem , sædvanligvis om kring et år 
efter forlovelsen. Æ gteskabets fu ldbyrdelse bestod i, a t hustru en  
blev m odtaget i det h jem , der var blevet beredt for hende af 
hendes m and. Dette blev fe jret m ed en s to r fest, som varede 
flere dage, og som kaldtes bryllupsfesten . På en fa stsa t tid be-

* )Diaglotte-ovcrsættelsen udelader ordet »kommer« efter »brudgom
men«!
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gav brudgom m en sig af sted for a t hente sin brud, som var rede 
til a t m odtage ham  og til, fulgt af sine veninder med lam per 
og andre  nødvendige ting, a t ledsage ham  til deres frem tidige 
hjem  og til den fest, som han havde beredt.

I lignelsen bliver bruden  slet ikke o m ta lt; m en de »kloge jo m 
fru e r« frem stilles som dem, for hvis skyld brudgom m en kom 
m er, og som ledsager ham  og får del i de beredte bryllupsglæ der. 
Således er det både rigtigt og nødvendigt a t udform e billedet, 
fordi Kristi b rud  består af m ange lem m er eller personer, som 
så m alende frem stilles ved de kloge jom fruer. De dåragtige jom 
fruer, der først senere o p n år lyset og erfaringen , m en som går 
glip af den »kloge«, tro faste  brudeklasses ophøjelse, er uden 
tvivl den klasse, der om tales i Psaline 45 : 14, 15 som »Jo m 
fru ern e , hendes veninder (der) fv iger hende,«  hvilke i sin tid 
vil blive begunstiget af kongen, men ikke i så høj en grad.

Den stilling, de kloge jo m fru er indtog, viser, hvad der er det 
eneste rigtige for H errens trolovede, den indviede m enighed, 
at gøre, nem lig a t va>re rede til, vente på og spejde efter b ru d 
gom m ens kom m e. Om en brud  var uforbered t til dette  det m est 
betydningsfulde øjeblik i hendes liv, ville det bevise, a t hun  var 
uvæ rdig til den ære, der blev vist hende. Således er det også med 
m enigheden: »Hver dent som  har delte håb til ham , renser sig 
selv,« og søger at indtage en sådan  stilling med hensyn til h je rte  
og liv, som behager brudgom m en, og længes efter og venter på 
den salige forening og hø jtid , som er lovet af ham , der sagde: 
Jeg går bort for a t berede eder sted, og jeg vil kom m e igen for 
at tage eder til mig.

To ting frem går tydeligt a f denne lignelse; først, a t dette sæ r
lige træ k  i sandheden (kundskaben  om brudgom m ens næ rvæ 
relse) ikke er bestem t for verden i alm indelighed, heller ikke for 
navnk irken , men kun for jom fruk lassen , de indviede; dernæ st, 
a t dette budskab  om H errens næ rvæ relse vil forårsage en ad
skillelse, som vil prøve hver enkelt a f jo m fru ern e  og tydeligt 
åbenbare de kloge, tro faste  og værdige i m odsæ tning til de u tro  
og dåragtige jom fruer.
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Oh, hvilke rigdom m e af nåde der er indeslu tte t i det herlige 
budskab : »Se b rudgom m en!« Og dog er det en sto r hem m elig
hed, som kun er kend t ib land t de hellige; th i verden kan ikke 
tage imod det. Det er dårskab  for den og vil vedblive at være 
det, indtil alle jo m fru ern e  h a r h ø rt del, og de vise ib land t dem 
er gået helt ind, indtil »døren bliver lukket«, og den »luende 
ild«, som tæ ndes i den store træ ngselstid , der da skal følge efter, 
b ringer hvert øje til a t se (e rk en d e), a t H erren er næ rvæ rende, 
og at hans regering er begyndt.

Med hvilken kongelig yndest lyder ikke Jehovas budskab  til 
hans tjenere  og tjen erin d e r: •»Hor, datter, og giv agt og boj dit 
ore og glem dit fo lk  og din faders [Adams;] hus [de m enneske- 
ligeforbindelser, forhåbninger, fo rm å l og forrettigheder] og lad 
kongen [den Herre Jesus] have behag i din sko n h ed ! Thi han 
er din Herre, og du ska l falde ned fo r  ham.«  (P salm e 45 : 11, 12) 
Hvem er da disse, som skal m odtage en sådan gunst? Det er »de 
kaldede og udvalgte og tro fa ste*. »Kongedatteren [Jehovas da t
ter, som  sådan erkendes Jesus brud] er aldeles herlig indad til« 
(eng. overs.). Hendes skønhed er hellighedens skønhed. U dadtil 
for verdens ø jne at se er hun ikke herlig, og ligesom hendes herre  
i hans fornedrelse er hun foragtet og fo rkaste t af m ennesker. 
Men hun skal ikke altid  væ re således; n å r hun h a r fulgt ham  i 
hans fornedrelse, skal hun  også få del med ham  i hans herlig
hed. Som en ny skabning  vil hun i sin tid blive iklæ dt hans 
guddom m elige n a tu r  —  »hendes klæ dning  [når hun er herlig- 
g jort] er gennem virket m ed guld«. Guld er et symbol på den 
guddom m elige n a tu r. »/ s tu kn e  klæ der ledes hun frem  til kon 
g en « —  i den enkle hvide drag t, hvorm ed hendes herre  selv h a r 
forsynet hende, hans retfæ rd igheds klædning, på hvilken hun 
med megen om hu h a r broderet de k ris tne  dyders sm ukke p ry 
delser. Og sto r vil glæden blive i him m elen og på jo rden  ved hen
des rigelige indgang i kongens palads (2. Peter 1 : 5-8, 11); m an
ge vil sige; »Lad os glæde og fryde os og give ham  æ ren; thi 
lam m els bryllup  er kom m et, og hans brud har g jort sig rede.« 
(Åbenbaringen 19 : 7) »Og T yrus's da tter [de stæ rke på jorden]
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ska l soge din  yndesi m ed ganer, de rige blandt fo lk e t.« ... »Jeg 
nil grise dit navn iblandt alle slægter; derfor ska l fo lkene love 
dig evindelig og altid.« —  Psalm e 45 : 12-18.

Ja , »kloge« vil de a f de indviede vise sig a t va>re, som m odstår 
verdens fortryllelse, tilsidesæ tter jo rd iske forhåbninger og be- 
lonninger, og hvis h je r te r  giver sig hen til og længes efter den 
elskede, så at de bliver fundet rede og værdige til den store for
jæ ttede ophøjelse som bruden, lam m ets hu stru .

Da dette, a t de tager deres lam pe og følger brudgom m en, frem 
stiller, a t de forlader alt andet for at folge K ristus i denne hans 
næ rvæ relses tid , er det ensbetydende med, at de m å forlade Ba
bylon, hvor jo m fru ern e  hovedsagelig h a r været. Det er sand
heden, som nu tra 'd c r frem  i høsttidens lys, der viser vejen til 
denne adskillelse af hveden fra ugræ sset. Omhyggelig pudsning 
a f lam pen åbenbarer dette for de kloge jo m fru er, som er i be
siddelse af indvielsens og lydighedens hellige ånd. De, der h a r 
denne olie, vil også få lyset; og de vil ivrigt og med glæde »folge 
lam m et, hvor det går«.

De dåragtige jo m fru er derim od, som m angler olien, få r ikke 
noget k la rt lys over spørgsm ålet om H errens næ rvæ relse. Da de 
er overhebyrdede af om sorg for og p laner m ed det næ rvæ rende 
liv, und lader de a t undersøge em net til fulde. Følgelig er de hal
tende og uvillige til a t forlade Babylon og i sam m e grad lige
gyldige eller m istro iske over for hele sagen. Selv om de også, til
skyndede dertil af andre, tøvende forlader Babylon, er de dog 
stadig tilbøjelige til som Loths h u s tru  a t se sig tilbage. Til dem 
lyder H errens form aning: »Kom L oths h ustru  i hu!«  (L ukas 
17 : 32) Han sagde også: »Ingen, som  lægger sin hånd på ploven  
og ser tilbage, er vel s k ik k e t for Guds rige.«

Der findes in tet i lignelsen, som an tyder, a t de dåragtige jom 
fruer vil kom m e til a t indse deres dårskab , før lejligheden til a t 
gå ind til hø jtiden  er a fskåre t. Da vil de forstå, hvor tåbelige 
de var, n å r de ventede, a t H erren skulle vedkende sig dem som 
sin b rud  og m edarving. De havde jo  kun været lunkne og fulgt 
ham  på afstand . Mange, som nu er h ø jt ansete ib land t inenne-
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skene og bekendte for deres »kraftige gerninger«, vil blive b landt 
de skuffede.

»Og døren blev lukket«

Forkyndelsen  af brudgom m ens næ rvæ relse, og dette, a t jom 
fruerne går ud for at mode ham  og træ d er ind med ham  til b ry l
luppet, vedvarer endnu  og vil vedvare, indtil alle de vise jom 
fruer er blevet »beseglet på deres pander« med kundskaben  om 
høstsandhederne, som vil være tilstræ kkelige til a t skille dem fra 
Babylon og sæ tte dem  i s tand  til a t træ de ind med brudgom m en 
til den beredte fest. N år alle jo m fru ern e  er blevet prøvet ved den 
næ rvæ rende sandhed, vil m ulighedens dør blive lukket, og der 
vil ikke blive givet flere lov til a t kom m e med til festen ; thi, 
sagde H erren, jeg er den, »som  lu kker  op, så ingen lu kke r  i, og 
lu kke r  i, så ingen lu kker  op .« (Å benbaringen 3 : 7 )  N år de dår- 
agtige jo m fru e r kom m er og b anker på og søger at kom m e ind. 
efte r a t døren er lukket, idet de siger: »Herre, Herre, lu k  op for  
os!« vil han svare: »Jeg kender eder ikke.«  De, som skam m er 
sig ved ham  og hans ord nu og derfor er ligegyldige, ved dem 
vil han  skam m e sig, n å r han åbenbares i m agt og herlighed med 
alle sine hellige, tro faste  hudbæ rere —  de kloge jo m fru er, op
højede og herligg jorte  med ham .

I)et må bem æ rkes, a t den lukkede dør slet in te t h a r  at gøre med 
verden. Det er døren til b ry llupsfesten ; og den h a r aldrig  stået 
åben for andre end de indviede, jom fruk lassen . Ingen anden 
klasse er nogen sinde blevet indbudt til a t træ de ind igennem  
d e n ; og den lukkes, n å r hostsandhederne h a r  sigtet og adskilt 
alle de varm e, alvorlige, som er deres pagt tro, fra de kolde, 
lunkne og overbebyrdede, som undlader at opfylde deres pagt. 
T akket være Gud, det er ikke barm hjertighedens dør, som her 
lukkes, heller ikke ikke døren til al g u n st; men det er døren 
til den hojeste gunst, m edarveretten  med K ristus som hans brud. 
Skønt Gud lukker døren for de dåragtige jo m fru e r og ikke åbner 
den på deres hanken, men lader dem stå  udenfor, udsatte  for 
den »onde dags« store træ ngsel, hvor der vil være gråd og tæn-
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dcrs gnidsel, vil de dog være i hans kæ rligheds og b arm h je rtig 
heds arm e og endnu s tå  u nder hans gunst og særlige om sorg; 
th i de store træ ngsler, de skal igennem , er bestem te til a t rense 
og lu tre  de angrende jo m fru er og derigennem  danne dem til 
a t blive k a r til a-re, hvortil de oprindelig  blev kaldet, m en viste 
sig uværdige. Da de i nogen udstræ kning  er beherskede af Ba
bylons ånd og s to tte r det med deres indflydelse, hvor ubetyde
lig den end er, bliver de af Gud regnet for delagtige i dets syn
der og derfor uvæ rdige til a t undfly  de plager, som  skal kom m e 
over det. Disse plager er nødvendige, ikke alene for Babylons 
ødelæggelse, m en også for renselsen og udskillelsen af den um od
ne hvede, som er forblevet i det —  de dåragtige jo m fru er, som 
til dels er berusede og overvundne af Babylons vin.

Dette, at vi går ind med H erren til bry lluppet, er sm ukt frem 
stille t i den lykkelige b rudeskare , der ledsagede den jød iske brud  
til hendes m ands h jem  med m usik og tæ ndte  lam per og under 
alle tegn på glæde. Således gik hun ind til sin Herres glæde og 
til den fest, som han  havde beredt, og således træ d er nu de kloge 
jo m fru e r ind. Gladden begynder, n å r de fø rst h o re r om b ru d 
gom m ens næ rvæ relse. Med glæde forlader de alt andet for at 
folge ham  til den beredte fest. De nyder allerede nu i troen den 
kom m ende hø jtid , idet den næ rvæ rende brudgom  gør dem  be
kendt m ed de overm åde store og dyrebare ting, som er beredt 
for hans udvalgte brud, og åbenbarer for dem sin kom m ende 
store gerning a t velsigne og genoprette verden, i hvilken det skal 
være brudens fo rret a t tage del. N år vi træ der ind i m odtagel- 
sesvæ relset og ser tilberedelserne til den kom m ende fest, er vi 
allerede gået ind til vor H erres glæde. Vi h a r allerede nu en 
forsm ag på de gode ting, som skal komme. Vi nyder allerede i 
ånden hans nådes herligste rigdom m e. I troen h a r  vi allerede 
sa t os ved m esterens bord, og han er selv ifolge sit lofte (L ukas 
12 : 37) kom m et for at tjene os.

Denne hojtid  i troen på de dyrebare sandheder, som afsløres 
i denne høsttid , begyndte i 1875, ved slu tn ingen  af de 1335 dage.
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(D aniel 12 : 12) Det er denne velsignelse, der er forudsagt af 
profeten, som siger: »Salig er ilen, som  bier og når frem  til de 
1335 dage.«

Proven med hrylliipsklædningcn
En anden af .Jesu lignelser (M atthæ us 2 2 :1 -1 4 )  ta ler om 

en endnu dyberegående prøvelse af helligdom sklassen, en prø
velse og adskillelse ib landt dem , som h a r hort og erkendt host- 
budskabet. De »kloge jom fruer«  i den ene lignelse, som går ind 
med brudgom m en til bry lluppet, og »gæsterne« i denne lignelse er 
den sam m e klasse indviede, som så langt h a r  vist sig tro faste  og 
lydige. Denne klasse bliver frem stillet ved m ange forskellige bil
leder, af hvilke hvert h a r sin særlige betydning som en anskuelig
gørelse. De frem stilles som »kloge jom fruer« , som tjenere, der 
venter på deres herres tilbagekom st fra et b ryllup , som gæ ster 
ved et b ry llup  og som en b rud . De er K risti legeme, Kristi til
kom m ende brud, so ldater under K ristus, som er deres høvding, 
grene på K ristus, som er v in træ et, oliegrene på K ristus, levende 
stene i det tem pel, hvor K ristus selv er hovedhjørnestenen , discip
le under K ristus, som er deres læ rer, får, hvis hyde han  er o. s. v. 
N år vi betrag ter disse billeder, m å vi huske, a t de er forskellige, 
aldeles uafhængige af hverandre , og vi m å soge a t sam le fra hvert 
af dem den lærdom , som det var hensigten at bibringe os derm ed. 
Dersom vi sam m enblander billederne og begynder at undre  os 
over, hvorledes en sten i et tem pel kan være en gren på et vin
træ , hvorledes få r kan va're soldater, eller hvorledes gæ sterne 
ved et b ryllup kan være tjenerne  eller bruden, går vi glip a f den 
re tte  forståelse a f dem. I virkeligheden er vi ikke kaldet til at 
være gæ ster ved lam m ets b ry llupsnadver eller tjenere, som ven
te r på deres herres h jem kom st fra et hyllup; men vi er kaldet 
til a t være bruden, skønt vi i m ange henseender m å være som 
tjen ere  og som disse ga>ster — som tro faste  tjenere  i vor tjen s t
villighed og årvågenhed og som ga*ster i andre henseender.

Denne lignelse tjen er til a t vise noget, der ikke kunne ud
trykkes ved billedet af bruden , der frem stiller den udvalgte 
m enighed som et hele som K risti m edarving. Den viser karak -
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tcren af den beredelse, som fordres, og også den undersogelse af 
hver enkelt, hvorved nogle forkastes og andre antages. De, som 
således m ønstres, frem stilles som allerede væ rende i gæsteværel
set. De er den m odne hvede, der indsam les eller indhostes fra 
ugræ sset, de kloge jo m fru er skilte fra de dåragtige. De h a r ho rt 
og m odtaget hostsandhederne og glæ der sig i troen ved tanken om 
den herlighed og velsignelse, som skal folge efter deres fulde 
forening med H erren. Hidtil h a r de alle løbet vel; m en indtil 
enden af lobet er nået, ga-kler det. a t »den, som  lykk e s  at slå, 
se til, at han ikke  fa lder«.

H vorvidt m an er antagelig og beredt til bry lluppet, er i denne 
lignelse billedligt frem stillet ved, om m an er ifø rt bryllupsklæ d- 
ningen  eller ej. Det var skik  og brug ved de jød iske bry llupper, 
a t væ rten  forsynede alle gæ sterne m ed d rag te r til cerem onierne 

hvide k la 'dn inger af linned; og hvis nogen af ga 'sterne aftog 
den ved en sådan  lejlighed m odtagne klæ dning og viste sig i sin 
egen dragt, blev dette betrag tet som noget meget upassende, som 
et bevis på hovmod og m angel på ærbødighed over for væ rten.

B ryllupsklæ dningen er et ypperlig t sym bolsk u d try k  for K risti 
retfæ rdighed, der er skaffet til veje a f vor væ rt, Jehova (R om er
ne 8 : 30-34); og den gives til enhver, som tro r på og fo rtrø ste r 
sig til ham . Uden den kan ingen blive an taget til lam m ets bry l
lup ; uden den kan  ingen gæst få adgang. Indbydelsen og bry l
lupsklæ dningen er begge nødvendige, og lignelsen viser os, a t 
kun de, som er således klæ dt, får adgang til forvæ relset, den 
næ rvæ rende sandheds lys, hvor de sicrlige beredelser gores, og 
hvor bruden gor sig endelig rede. (Å benbaringen 1 0 :7 )  N år ind 
bydelsen og klædningen er m odtaget, tilb ringer disse gæ ster en 
ko rt tid (høsttiden ) lige inden bry llupsfesten  med a t ordne 
deres klæ der og la-gge sidste hånd både på deres egen og på de 
andres beredelse. Og m edens de er optaget herm ed, holder de 
allerede i troen bojtid  på de herlige udsigter, der venter dem. 
B rudgom m en, det store frem tidsvæ rk  og det næ rvæ rende fae- 
redelsesarbejde er de stadige em ner for deres tan k er og sam 
taler.
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I dette forværelse (denne gunstige tid og tils tan d ) , der er 
strå lende oplyst af Guds sandheds k lare strå le r, idet tiden for 
dens fulde åbenbarelse nu  er inde, finder m an både lejlighed og 
tilskyndelse til a t sm ykke sig og fuldstæ ndig berede sig til b ry l
lupsfesten. Men ikke desto m indre viser lignelsen, at til trods for 
disse sa*rlig gunstige forhold, vil der dog være nogle, her frem 
stille t ved en enkelt, der fo rnæ rm er væ rten, kongen, ved a t for
agte og aftage bryllupsklæ dningen.

Hvad denne lignelse um iskendeligt kerer, er altså, a t den sidste 
alm indelige prove for disse »kloge jom fruer« , som så langt er 
blevet fundet rede og værdige, og som derfor er blevet delagtige i 
meget af høstlyset, vil kom m e til a t d re je  sig om, hvorvidt de 
k lart erkender, hvad der så ofte vidnes om i sk riften , a t de er 
an taget til festen, ikke på g rund  af deres egen fortjeneste , men 
fø rst og frem m est fordi deres nøgenhed og m ange ufu ldkom m en
heder er dæ kket af hans fortjeneste, som gav sil liv for dem til 
en genløsningsbetaling, og hvis tilregnede re tfæ rd ighedskjortel 
alene gor dem  antagelige for kongen. Alle m å bære disse k jo rt
ler. Og enhver m å sm ykke den, han bæ rer, med gode gern in 
ger.

Hvor m æ rkvæ rdigt og betegnende er det ikke, a t dette skal 
væ re den store alm indelige slutningsprove. Vor him m elske fa
der h a r åbenbart beslu ttet, a t ingen andre  skal blive af brude
skaren  end de, som k lart indser deres egen in tethed og fo rstår, 
a t den store brudgom  er deres genioser såvel som deres h erre  
og lærer.

Det synes næ sten u fattelig t, a t nogen, der h a r løbet vel så 
langt på banen, skulle kunne falde, n å r han er så n æ r ved vir
keliggørelsen af sit håb. Men da vi nu på forhånd er blevet ad
varet herom , søm m er det sig for os som indviede at våge og 
bede, for al vi ikke skal falde i fristelse; thi i disse sidste dage 
vil de farlige tider kom m e, som er forudsagt af apostelen. (1. 
T im otheus 4 : 1 ;  2. T him oteus 3 : 1 ;  4 : 3-5) Og dog er tiderne 
ikke så farlige, a t Guds nåde skulle være ude af stand  til at 
opretholde dem, som tillidsfu ld t s tø tte r sig til hans alm ægtige
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arm . T væ rtim od h a r  de, som ydm ygt forbliver på selvopofrel
sens snæ vre vej, a ldrig  for væ ret så godt understø ttede  og så 
fu ldt udstyrede med Guds fulde rustn ing . Men så underlig t det 
end kan  forekom m e, synes selve denne rigdom  på gunst, fra 
Gud, selve k larheden  i afsløringen af Guds nåderige plan (om i 
T usindårsrige t a t bruge m enigheden til a t velsigne alle jo rdens 
slæ gter) i stedet for at lede til ydm yghed og til påskønnelse af 
den vidunderlige genløsningsbetaling, gennem  hvilken vor be
frielse fra fordøm m elsen er tilvejebragt og vor kaldelse til den 
guddom m elige n a tu r  og m edarveret m ed K ristus sikret, a t have 
den m odsatte v irkn ing  på nogle. Sådanne synes a t tabe deres 
egen uvæ rdighed af syne såvel som H errens uplettede fuldkom 
m enhed; og i stedet for at erkende, a t de i det hø jeste  er »unyt
tige tjenere«, synes de a t se noget v idunderlig t i deres egne sm å 
selvfornæ gtelser for sandhedens skyld, noget lige så væ rdifu ld t 
som det, Jesus gjorde, og mene, a t de er lige så uundvæ rlige 
som han for udførelsen af den store verdensplan , som skriften  
åbenbarer os. Sådanne gør sig skyldige i »ikke  at holde fast ved 
hovedet« og i ikke at agte hans store genløsningsvæ rk tilbørlig 
hø jt. (K olossenserne 2 : ID) Disse bliver døm t uværdige, fordi 
de h a r ringeagtet pagtens blod, hvorm ed de var helliget, og agtet 
det for en alm indelig ting. (H ebræ erne 10 : 20) De fo rsm år selv 
Guds nådes ånd, n å r  de fo rkaster »vejen« —  den eneste vej —  
og det eneste navn givet u n d er him m elen og ib landt m ennesker, 
hvorved vi kan blive frelst fra den adam itiske fordøm m else og 
fuldt  ud blive forligt med Gud.

De frem stilles i lignelsen ved den, der blev »bundet«, h ind ret 
i at kom m e længere frem  til festen eller til en fuldere påskøn
nelse af dens velsignelser og glæder, og de vil til sidst blive 
kastet helt ud af lyset, ud i verdens »mørke« for at få del i den 
støre træ ngsels angst og plager. For disse bliver a ltså  selve de 
sandheder, som  nu åbenbares, og som er bestem te til vort gode 
og vor udvikling, en anledning til a t snuble, fordi de ikke lader 
sig påv irke på re tte  m åde igennem  dem. Ligesom Israels børn, 
der så længe var sæ rlig begunstigede af Gud, blev sto lte og be-
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gyndte a t tro  sig virkelig værdige til dc m odtagne gunstbevis
ninger og uundvæ rlige for Guds plan, s a a t Gud afsk ar dem  fra 
al gunst, således er det nu med dem , der, om de end hidtil har 
løbet vel, g lem m er at forblive ydm yge og begynder a t tro  sig 
selv værdige til a t bestå for Gud i deres egen retfæ rdighed, og som 
gor fordring på ret til a t tage del i festen uden b ry llupsk læ dnin
gen, K risti tilregnede retfæ rdighed.

Det er sørgeligt a t m åtte  sige, a t også dette træ k  af profetien 
i denne lignelse, vi her er ved a t betragte, opfyldes for vore ø jne 
og således udgør endnu et led i den store kæde af tegn på, a t vi 
er i »bøsten«. Nogle af dem , som h a r  fået del i de nuvæ rende 
åndelige gunstbevisninger, h a r forsm ået bryllupsklæ dningen og 
kaste t den til side. Skønt de endnu ta le r om K ristus som Herre, 
fo rag ter og fornæ gter de betydningen af selve den handling, ved 
hvilken han  blev H erre, og på g rund lag  af hvilken de blev agtet 
værdige til a t få en indbydelse til bry lluppet. (R om erne 1 4 : 9 ;  
5 : 2)  I)e p å s tå r  d ristig t, a t de ikke behøver nogen genløser, og 
med fine spidsfindigheder og urigtige forto lkn inger af sk riften  
overbeviser de sig selv og an d re  om, a t de kom ind i fårefolden 
ad en anden  vej, uden at blive genløst, i deres egen retfæ rd ig 
hed, som profeten kalder et »besm ittet klædebon«. Nogle påstår, 
a t de ingen genløsning behøver, fordi de en gang for alle blev 
udvalgt af Gud til h im m elsk herlighed.

Denne bortkastelse  af b ry llupsklæ dningen ved at fornægte 
K risti genløsningsoffers værdi in d tra f for forste gang ib landt 
dem, der befandt sig i den næ rvæ rende sandheds lys, i som m e
ren 1878; og siden da er alle, som er trå d t ind i forværelsets 
lys, høstlyset, blevet prøvet i denne henseende. 1 selve b ru d 
gom m ens næ rvæ relses tid h a r denne vildfarelse fået fodfæste, 
så at nogle fo rkaster den uundvæ rlige bry llupsklæ dning. Hvilken 
bevægelse h a r  dette ikke forårsaget b land t gæ sterne! Hvilken 
adskillelse! Hvilken sigtelse! De, som aflæ gger bry llupsklæ d
ningen, er ivrige efter a t få and re  til a t gøre det sam m e. Men 
de tro faste  gør m odstand, og adskillelsesvæ rket går for sig i
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selve forværelset. Uden tvivl vil dette  vedblive lige indtil den 
sidste tim e for bry lluppet.

Im idlertid  lægger den usynlige, m en næ rvæ rende brudgom  
m æ rke til de tro faste  værdige, som skal sm age h an s nadver. Del 
er ham , som tillader denne sidste prove, og han  h a r i lignelsen 
forudsagt den. Til dem , som h a r taget bry llupsk læ dningen  af, 
siger h an : »Ven [kam m erat], hvorledes er da kom m et her ind  
og har ingen bryllupsklæ dning  p å ?« —  en venlig, men meget 
k ra ftig  påm indelse om, at det a t være ifort klæ dningen var selve 
betingelsen for a t få adgang til den m odtagne gunst, og a t klæ d
ningen blev skæ nket frit. Vi opfordrer alle dem, der nu fornæ gter 
væ rdien af K risti dod som en genløsningsbetaling, til a t ind
røm m e, at de ikke kom ind i det næ rvæ rende lys —  kundskaben  
om H errens næ rvæ relse og andre  af Guds dyder, som nu k lart 
ses —  uden at være ik læ dt denne k jo rte l. Ingen er kom m et ind 
uden dette klæ debon; and re  kan ikke se Guds dyder. (1. Korin- 
th ier 2 : 7-14) Ligesom det gik i lignelsen, således går det også 
nu, n å r dette  spørgsm ål bliver frem sat for dem, der h a r  fo rkastet 
k læ dningen: De tier. De kan  ikke nægte, at det var, m edens de 
b a r klæ dningen, at de blev in d lad t; og de holder ikke af a t be
kende det.

»Da sagde kongen til tjenerne: Hind fodder og hæ nder på  
ham , og kast ham  ud i m arke t u d en fo r /« »Mørket udenfor« er 
det m ørke, der indhyller de verdsligvisc, den m enneskeliges tan 
kes m ørke, n å r den ikke er ledet af Guds ord og indstillet efter 
hans åbenbarede plan om genløsning og genoprettelse. At en så
dan bliver bundet og læ nket, er et advarende eksem pel for de 
and re  af den indviede skare. Det h jæ lper alle de virkelig tro 
faste til k la rt a t indse, hvor væ rdifuld  og nødvendig k læ dnin
gen er i kongens øjne. T jenerne, som får befaling til a t binde 
den u tro , er de Guds Børn, som kender sandheden angående alt 
dette, og som kan binde sådannes indflydelse med sk riftens 
vidnesbyrd om nødvendigheden og værdien af det dyrebare blod 
og a f den retfæ rdighedsklæ dning, som blev købt til os. Idet de, 
soin h a r aflagt klæ dningen, s trid e r imod disse skriftbeviser,
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bliver de ved deres egne argum en ter og anstrengelser for a t ret- 
fæ rdiggøre sig tvunget ud a f  lyset og ud i »m ørket udenfor«. 
Kristi kors er nu for dem  ligesom for verden en anstødssten  og 
en d årsk ab ; m en for de tro laste  indviede er det endnu »Guds 
kra ft og Guds visdom «.

Men lad os ikke overse, a t den, der i lignelsen blev bundet og 
kastet ud i m ørket udenfor, først m å have væ ret i høstsand
hedens lys. D erfor er en sådans ansvar og s tra f  s tø rre  end deres, 
som aldrig  h a r nyd t en sådan  gunst. T usinder i n avnkristen 
heden vil uden tvivl følge dem af deres frem ragende ledere, 
som fo rk aste r troen på K risti dyrebare blods k ra ft som et gen
løsningsm iddel. Disse bedragne vil ikke blive regnet for fuldt 
ansvarlige for dette sk rid t, fordi de ikke h a r været tilstræ kkelig  
oplyste med hensyn dertil.

afg ik  ved døden om aftenen den 6. novem ber e fter  en fæ rdsels
u lykke  nær h jem m et.

Vor soster fu lg te  trofast m oderne i Kobenhavn, selv om kræ f
terne nu var små. H un var blandt de forste , der kom , og fu lg te  
levende m ed i all, om end det kneb m ed at hore.

Vi vil savne vor soster meget i vennekredsen, m en glæder os 
over, al hendes prøvetid  nu er til ende.

Vor kæ re soster i Herren

AKNA P E TE R SE N
M imersgade 104, st., K bhvn . N,

H ILB O  a FR IIS  
KØBENHAVN



Studier i Skriften af Broder C. T. Russell.
I Guds Tidsalderplan ii Tiden er næ r—III Komme dit 
Rige—IV Hævnens Dag—V Forsoningen mellem Gud 
og M ennesker—VI Den nye Skabning.

Vi anbefaler meget disse S tudier som Bibelnøgler 
der virkelig lukker op for Guds hellige Ord. D esværre 
har vi ikke disse Bøger at sælge, men kun til a t laane ud 
til enhver der omhyggeligt vil studere dem.

Sandheds Litteratur for vor Tid 
leverer vi Vennerne frit.

Til Uddeling overalt 
forskellige T raktater og Brevkort 

om Guds Rige.

Til Sam taler og personlige Vidnesbyrd kan følgende
Skrifter leveres frit:

“Se jeg gør alle Ting nye” ...................................12 Sider
Guds Genoprettelses P l a n .........................................14 ”
Ilaab hinsides G r a v e n ...............................................12 ”
L æ rer Bibelen alle M enneskers endelige Frelse?

(U n iv e r s a l is m e ) ...............................................14 ”
Guds R i g e ......................................................................14
K ristus er kommet tilbage for at løse Verdens

problem erne ..................................................... 20 ”
Gud og F o r n u f t e n .....................................................42 ”
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SKRIFTEN LÆRER OS TYDELIGT:

At Menigheden er “den levende Guds Tempel" — i særlig 
Betydning “Hans V æ rk”, hvis Opbyggelse er gaaet for sig 
hele Evangeliets Tidsalder igennem — siden K iis 'u s blev 
Verdens Genløser og Hovedhjørnestenen i dette Tempel; og 
naar det er fuldendt, skal Guds Velsignelser derigennem flyde 
ud “til alle Folk”, og de skal finde Adgang til Ham. I. Kor. 
3:16, 17; Ef. 2:20—22; I. Mos. 28:14; Gal. 3:29

At Afslibningen, Tildannelsen og Fuldkommengørelsen af 
dem, der tro r paa Kristi Forsoningsværk, og som er indviede 
til Ham. skrider frem i Mellemtiden; og naar de sidste af disse 
“levende Etene”, som er “udvalgte og dyrebare”, e r endeligt 
tilhuggede, vil den store Bygmester samle dem alle i den 
første Opstandelse; og Templet skal fyldes med Hans H er
lighed og blive et Mødested for Gud og M ennesker hele 
Tusindaarsriget igennem. — Aab. 15:5—8

At Grunden for Menighedens og Verdens Haab ligger 
deri. at “Jesus K ristus af Guds Naade smagte Døden fo a l le ” 
som “en Genløsningsbetaling for alle”, og at Han vil blive 
“det sande Lys. som oplyser h v e r t  M e n n e s k e ,  d e r  
k o m m e r  t i l  V e r d e n  — “i sin belejlige Tid”. He’;r. 
2:9; Joh. 1:9; I. Tim. 2:5, 6

At Menighedens Haab er, at den skal blive lig sin Herre, 
“se Ham, som Han e r”, blive “delagtig i den guddommelige 
N atur” og dele Hans Herlighed som Hans Medarving". — 
I. Joh. 3:2; Joh. 17:24; Rom. 8:17; II. Pet. 1:1

At Menighedens nuværende Mission er at berede de 
hellige til deies fremtidige Gerning; og lade enhver Dy:l og 
Naadegave komme til Udvikling i sig; at væ re Guds Vidne for 
Verden; og berede sig til at blive den næste Tidsalders 
Konger og P ræ ster. — Ef. 4:12; Matt. 24:14; Aab. 1:6; 20:6 

At Verdens Haab bestaar i de Velsignelser, i Retning af 
Kundskab og gunstig Lejlighed, til hvilke der vil blive 
Adgang for a l l e  i Kristi tusindaarige Rige. i Tiderne for 
Genoprettelsen af alt det. som gik tabt i Adam; at denne 
Genoprettelse vil komme til de villige og lydige gennem 
Kristus og Hans herliggjorte Menighed, medens alle genstridige 
vil blive u d r y d d e d e. — Ap. G. 3:19-23; Es. 35
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