
Jeg vil ud 
og kalde 
disciple 

FOR OVER 2000 år siden mødtes den 
opstandne Kristus med sine disciple 
på en bjergside i Galilæa sammen med 
hundredvis af sine efterfølgere. Han 
ville give dem vigtige instruktioner i, 
hvordan de skulle videreføre den mis-
sion, som han havde påbegyndt, ved at 
vise mennesker vejen til himmeriget. 
Dette ville for mange være den eneste 
gang, de på førstehånd ville se og høre 
deres opstandne herre.

Vi får at vide om dette møde, at “Før 
sin død havde Kristus selv fastsat tiden 
og stedet for dette møde. Englen ved 
graven mindede disciplene om hans 
løfte om at møde dem i Galilæa. Løftet 
blev gentaget for de troende, der var 
samlet i Jerusalem i påskeugen, og ved 
deres hjælp nåede det ud til mange en-
somme, der sørgede over deres Herres 
død. Med den største forventning så 
alle frem til dette møde.”1/ DISCIPELSKAB OG KIRKENS MISSION
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Da gruppen samledes på en bjergside 
i Galilæa, dukkede Jesus pludselig op 
midt iblandt dem. De lyttede til ham 
med stor ærefrygt, da han udtalte den 
berømte befaling (Matt 28,18-20): ”... 
Mig er givet al magt i himlen og på jor-
den. Gå derfor hen og gør alle folkesla-
gene 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.“

BEGYNDELSEN PÅ KIRKENS 
MISSION
Omtrent 3 år tidligere havde en anden 
vigtig begivenhed fundet sted på en 
bjergside i Galilæa. Vi får at vide, at 
”Det var ved indvielsen af de tolv, at det 

første skridt blev taget til oprettelsen 
af den menighed, som, efter at Kristus 
havde forladt dem, skulle videreføre 
hans ord på jorden. Om denne indvi-
else siger beretningen: ’Og han går op 
i bjergene og kalder dem til sig, han 
selv ønskede at have med, og de kom 
til ham. Og han indsatte tolv til at være 
hos ham, og for at han kunne udsende 
dem til at prædike‘“ (Mark 3,13-14).2

Disse tolv disciple havde det privile-
gium, at de fulgte Jesus hver dag, lytte-
de til hans undervisning, så ham i akti-
on og lærte af hans eksempel. ”I tre og et 
halvt år var disciplene blevet undervist 
af den største lærer, verden nogensin-
de har kendt. Ved personlig kontakt 
og forbindelse opdrog Kristus dem til 
sin tjeneste. Dag efter dag vandrede de 
sammen med ham og talte med ham ... 
Han gav ikke sine disciple befaling om 
at udrette dette eller hint, men sagde 
blot: ’Følg mig!‘“3 

Derefter skulle disciplene gå ud i ver-
den som Kristi vidner og fortælle, hvad 
de havde set og hørt fra ham. De skulle 
oplære og uddanne andre og sende dem 
ud med evangeliets budskab. For at det-
te skulle lykkes, fik de Helligåndens 
kraft.

ET KALD TIL ALLE TROENDE
På bjergsiden gav den opstandne 
Kristus endnu engang missionsbefalin-
gen. Ikke kun til dem, som han havde 
udvalgt til at lede kirken4, men til alle 
troende fra nær og fjern.

Da de løftede blikket mod himlen, 
erklærede Kristus, at hans arbejde på 
jorden var fuldført, og at han vendte til-
bage til sin fader i Himlen. Han forsik-
rede sine efterfølgere, at ”Mig er givet 
al magt i himlen og på jorden“, og for-
mulerede kirkens mission, som skulle 
gennemføres gennem discipelskab ved 
at døbe mennesker i Faderens, Sønnens 

og Helligåndens navn, ”og idet I lærer 
dem at holde alt det, som jeg har befalet 
jer“ (Matt 28,20).

Der findes intet højere kald end at 
være en Jesu Kristi discipel. Helt enkelt 
sagt er målet for enhver sand discipel at 
være som Jesus. I Bjergprædikenen sag-
de Jesus: ”En discipel står ikke over sin 
mester; men enhver, der er udlært, skal 
være som sin mester“ (Luk 6,40).

Dette kald til discipelskab og til kir-
kens mission er vidtrækkende – det 
omfatter alle folkeslag. Selvom dette 
må have været en forbløffende åbenba-
ring for de hundredvis af efterfølgere, 
som sad på bjergsiden i Galilæa, havde 
Jesus allerede gennem sin tid på jorden 
vist, at evangeliet ikke kun var tiltænkt 
jøderne. Han havde også tjent sama-
ritanere, romere og andre hedninger 
som f.eks. kvinden af syrisk-fønikisk 
herkomst og de grækere, som opsøgte 
ham under festmåltidet.

ET HELLIGT ARBEJDE 
Efter at hans efterfølgere havde modta-
get Kristi befaling, begyndte de at vid-
ne for deres familie, venner, naboer og 
nærmeste omgangskreds. En af disse 
disciple var en kvinde ved navn Tabita, 
også kendt som Dorkas.

”Hun havde været en værdig Jesu 
Kristi discipel, og hendes liv var karak-
teriseret ved godgørende gerninger og 
venlighed mod fattige og sorgfyldte og 
ved sin iver for sandhedens sag. Hendes 
død var et stort tab, og den nye menig-
hed kunne ikke undvære hendes ædle 
anstrengelser.“5 Hendes discipelskab 
havde spillet en så afgørende rolle i den 
første kirkes mission, at Gud udøvede 
et mirakel gennem apostlen Peter, da 
hun døde, ved at vække hende til live 
igen (læs ApG 9,36-42).

Da kirken fortsatte med at vokse, 
begyndte det at gå op for Kristi efter-

”DER FINDES 
INTET HØJERE 
KALD END AT 
VÆRE EN JESU 
KRISTI DISCIPEL. 
HELT ENKELT 
SAGT ER MÅLET 
FOR ENHVER 
SAND DISCIPEL 
AT VÆRE SOM 
JESUS.“

[04]
BED

EU
G

ELÆ
SN

IN
G

ER 2022  FØ
RSTE SA

B
B

A
T



følgere, hvor vidtrækkende deres kald 
var, som Paulus viste, da han talte til 
de athenske mænd på Areopagos: ”og af 
ét menneske har han skabt alle folk og 
ladet dem bosætte sig overalt på jorden 
og fastsat bestemte tider og grænser 
for, hvor de skal bo, for at de skulle søge 
Gud, om de kunne famle sig frem og fin-
de ham, som dog ikke er langt borte fra 
en eneste af os“ (ApG 17,26-27).

I alle tidsaldre har Gud vejledt sin 
kirke. Hans budskab er gået fra discipel 
til discipel, nogle gange på bekostning 
af deres liv, da de gjorde mennesker til 
Jesu disciple gennem undervisning i 
Guds ord og ved at døbe dem i Faderens, 
Sønnens og Helligåndens navn – og ved 
at vejlede, som Jesus gjorde.

VORES PRIVILEGIUM
Hvilket privilegium det er, i vores tid, 
at være en del af missionsbefalingen og 
det sidste kald til verden, hvor vi kan 
dele det evige evangelium igennem 
de 3 engles budskaber fra Johannes’ 
Åbenbaring kap. 14! Ellen White kæder 
missionsbefalingen sammen med de 3 
engles budskaber på en tydelig og kraft-
fuld måde:

”I en særlig forstand er syvendedags 
adventister sat i verden for at være væg-
tere og lysbærere. Det sidste advarsels-
budskab til en fortabt verden er blevet 
betroet dem. Det vidunderlige lys fra 
Guds ord skinner på dem. De har fået 
et arbejde af største betydning, idet de 
skal forkynde den første, anden og tred-
je engels budskab. Intet andet arbej-
de er af så stor betydning. De må ikke 
tillade noget andet at optage deres op-
mærksomhed. De højtideligste sandhe-
der, som nogen sinde er blevet betroet 
dødelige, er givet, for at vi skal forkynde 
dem for verden. Forkyndelsen af disse 
sandheder er vor opgave. Verden skal 
advares, og Guds folk må være tro til det 
tillidshverv, der er overdraget dem …

Vi skal være hellige kanaler, som det 
himmelske liv kan flyde igennem til 
andre. Helligånden må besjæle og gen-

nemtrænge hele menigheden og rense 
og befæste hjerterne. De, der er blevet 
begravet med Kristus ved dåben, skal 
opstå til nyt liv og give en levende frem-
stilling af Kristi liv. En hellig opgave er 
pålagt os … I (vi) er indviet til den ger-
ning at gøre frelsens evangelium kendt. 
Himmelens fuldkommenhed skal være 
jeres kraft.“6 

AT GØRE DEM TIL DISCIPLE: 
EN PROCES
At gøre folk til disciple er en proces. Det 
er mere end bare at afholde en række 
evangeliske møder, selvom de er vigti-
ge. Det er mere end bare at give mad til 
de hjemløse, engagere sig i nabolaget, 
afholde helseseminarer eller give bibel-
studier, selvom disse aktiviteter også er 
meget vigtige.

Det første skridt i discipelskabspro-
cessen er, at vi selv bliver disciple. ”Vi 
må studere Jesu forbillede og blive li-
gesom Jesus, som var sagtmodig og yd-
myg af hjertet, ren og ubesmittet.“7 Den 
måde, vi gør dette på, er ved at tilbringe 
tid sammen med ham hver dag, stu-
dere hans ord, tænke over betydning-
en, fordybe os gennem bøn til Gud, og 
ved hans kraft overgive alt til ham og 
adlyde hans befalinger. Kristi nåde er 
en forvandlende kraft, som forandrer 
os fra at være lyttere af Guds ord til at 
være udøvere af Guds ord.

Det næste skridt, som vi ser det i de 
første disciples liv, er, at vi må dele det 
med andre, som vi selv har oplevet – 
det, vi har set og hørt på vores vandring 
med Jesus, indbyder vi andre til at er-
fare: ”Smag og se, at Herren er god“ (Sl 
34,8). Disse nye i troen, som har givet 
deres liv til ham igennem dåben, vil 
stadig have brug for discipelskab fra en 
mentor blandt de mere erfarne disciple.

En rigtig god ressource, som beskri-
ver den fulde proces for discipelskab 
og mentorskab, er blevet udgivet af Ge-
neralkonferencen (Sabbath School and 
Personal Ministries Department). Bo-
gen hedder: ”Discipleship Handbook: 

A Resource for Seventh-day Adventist 
Church Members“, og den er tilgæn-
gelig på 30 forskellige sprog! Denne 
praktiske og kortfattede bog vil være en 
ufattelig velsignelse for både nye med-
lemmer og dem, som har været med-
lemmer i længere tid.

Ligesom det var vigtigt på Det Nye 
Testamentes tid, at alle var med til at 
videreføre kirkens mission, ikke kun 
præsterne, evangelisterne og andre le-
dere, så er det også vigtigt i dag. Gud 
inviterer alle gennem sin kraft at blive 
Kristi disciple og gå ud og gøre folkesla-
gene til hans disciple.

Jesus kommer. Lad dig involvere!

 1 Ellen White, Jesu liv, DB 2013, s. 717.
 2 Ellen White, Mesterens efterfølgere, DB 1966, s. 15.
 3 Ibid, s. 15.
 4  Ibid, s. 15, 17.
 5 Ellen White, The Spirit of Prophecy, Seventh-day 

Adventist Pub. Assn. 1878, bd. 3, s. 323.
 6  Ellen White, Vejledning for menigheden III, DB,  

s. 256-57. 
 7 Ellen White, Signs of the Times, 20. apr. 1891.
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TED N.C. WILSON er formand for 
Generalkonferencen i Syvende Dags 
Adventistkirken. Yderligere artikler og 
kommentarer fra formandens kontor er til 
rådighed på Twitter: @pastortedwilson og på 
Facebook: @Pastor Ted Wilson.
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TIL EFTERTANKE

Hvordan kan jeg prioritere min 
personlige tid med Kristus, så 
jeg kan blive bekendt med hans 
stemme og befalinger i mit liv? 

Minder du mere om Dorkas 
og hendes stilfærdige måde at 
tjene på, eller minder du om 
Paulus, som frygtløst deler 
sandhedens principper?

Er der nogen i din lokale kirke, 
som du kan lære bedre at ken-
de og tilbyde støtte og omsorg 
på deres vandring med Kristus?


