
I MARKUSEVANGELIET LÆSER vi den 
velkendte og unikke historie: ”Så kom 
de til Betsaida. Og folk førte en blind 
hen til ham, og de bad ham om at røre 
ved ham. Han tog den blinde ved hån-
den og førte ham uden for landsbyen, 
og han spyttede på hans øjne, lagde 
hænderne på ham og spurgte: ’Kan du 
se noget?‘ Og han åbnede øjnene og 
sagde: ’Jeg kan se mennesker, for jeg 
ser nogle, som ligner træer, men de går 
omkring.‘ Så lagde han igen hænderne 
på hans øjne, og nu så han klart, og han 
var helbredt og kunne skelne alting ty-
deligt…“ (Mark 8,22-25).

I alle andre historier, hvor Jesus hel-
breder nogen, sker det ved én berøring 
eller befaling. Hvorfor skulle der ske to 
berøringer, før denne mand blev hel-
bredt?

Bemærk historiernes rækkefølge i 

Markusevangeliet kapitel 8. Inden den-
ne historie havde Jesus udført mirak-
let, hvor han gav 4000 mennesker mad. 
Alligevel ville farisæerne stadig have et 
tegn. Som svar på dette advarede Jesus 
sine disciple imod farisæernes ”surdej“, 
som var et symbol på deres vantro (vers 
1-21). Efter at Jesus havde helbredt den 
blinde mand, stillede han disciplene 
det ultimative trosspørgsmål: ”Men I, 
hvem siger I, at jeg er?“ (vers 29). Såle-
des handler denne historie om tro. Læg 
mærke til, at det var nogle andre, som 
bragte den blinde mand hen til Jesus. 
Det var disse mennesker og ikke den 
blinde mand, som troede på Jesus.

Da jeg var 10 år gammel, var jeg 
blind for en kort tid. Det var skræm-
mende. Jeg blev nødt til at sætte min lid 
til min familie. De måtte give mig mad, 
give mig et bad, give mig tøj på og føre 

mig derhen, hvor jeg ville. Jeg blev nødt 
til at stole på dem, som mine ”øjne“.

Da Jesus tog den blinde mands hånd 
og førte ham ud af landsbyen, begynd-
te den blinde mand på samme måde at 
stole på, at Jesus ville være hans øjne. 
Da Jesus kom spyttet på mandens øjne 
og spurgte ham: ”Kan du se noget?“, 
svarede den blinde mand: ”Jeg kan se 
mennesker, for jeg ser nogle, som ligner 
træer, men de går omkring.“ Hans tro 
på Jesus tiltog. Til sidst, da Jesus lagde 
sine hænder på mandens øjne, og han 
kunne se tydeligt, var hans tro på Jesus 
som person, helbreder og livsforandrer 
fuldendt. Igennem denne proces, hvori 
mandens tro udviklede sig, tog Jesus 
en mand med en svag eller ingen tro og 
ledte ham til et sted fyldt med tillid og 
tro. På denne måde genoprettede han 
mandens liv.

Hvad er en 
discipel?

”EN DISCIPEL ER 
EN PERSON, SOM 
PÅ ENHVER MÅDE 
ER VED AT BLIVE 
MERE SOM JESUS.“
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AT LÆRE AT BLIVE DISCIPEL
Sådan arbejder Jesus i os alle sammen. 
Han ved, hvor vi er på vores personlige 
trosvandring. Selv hvis vi kun har en 
svag tro, men vi er villige, kan Jesus 
lede os og give os de rigtige beviser, så 
vi udvikler vores tillid til ham og tro på 
ham og vores liv kan blive genoprettet. 
Det er betydningen af, hvad det vil sige 
at være en discipel af Jesus. Det oprin-
delige ord for ”discipel“ i Det Nye Testa-
mente er mathetes, hvilket kommer fra 
det græske verbum ”at lære“. Således 
er en discipel af Jesus en person, som 
lærer at udvikle tillid til ham og tro på 
ham – og som bliver genoprettet af ham.

Det var denne proces, som Jesu 12 di-
sciple fulgte. Jesus udvalgte dem til at 
være sammen med ham for derefter at 
sende dem ud i verden (Mark 3,13-15). 
Da de tilbragte tid ”sammen med Jesus“, 
lærte de at stole på ham. De så, hvordan 
han relaterede til andre med værdig-
hed, barmhjertighed og sandhed mod 
børn, udlændinge, spedalske, farisæe-
re og kvinder. Mod alle dem, som søg-
te hjælp og mod alle dem, som havde 
i sinde at gøre fortræd. Efter deres tid 
”sammen med Jesus“ blev de ”sendt ud“ 
for at gøre, hvad Jesus sagde, idet de tog 
affære, helbredte forhold, sygdomme, 
handikappede og oprejste døde.

De skulle undervise om tilgivelse, 
selvopofrelse og hjertets indre fovand-
ling, i modsætning til at følge eksterne 
regler. De skulle ligesom Jesus tjene 
og lede med et hjerte for tjeneste, med 
fokus på den enkeltes iboende værdi 
og potentiale, frem for at lade sig styre 
af deres ego. Alle på nær en af disse di-
sciple blev en leder for en voksende di-
scipelskabende bevægelse på grund af 
Jesu vejledning og undervisning.

PERSONLIGT DISCIPELSKAB 
ER EN PROCES
Discipelskabsprocessen er meget den 
samme for os i dag. Når vi bevidst til-
bringer tid ”sammen med Jesus“ igen-
nem tilsigtet læsning af og refleksion 

over Bibelen, når vi taler med og lytter 
til Gud, bruger tid i naturen, hviler på 
sabbatten, fremelsker taknemmelighed 
... så tilegner vi os vaner, såsom at grun-
de over tingene, troens gave og vores 
gøremål, som fremmer tilliden og troen 
på Jesus. Når vores forhold til Jesus vok-
ser, og vi erkender, at Gud er kærlighed, 
så lærer vi at elske Gud, næsten og os 
selv (Mark 12,30-33). Ellen White skri-
ver: ”Det er dit privilegium til stadighed 
at vokse i nåden, at vokse i kundskaben 
og Guds kærlighed, hvis du opretholder 
den smukke forbindelse til Kristus, som 
det er dit privilegium at nyde.“1

Ligesom det var med de oprindelige 
12, resulterer vores tid ”sammen med 
Jesus“ i at blive forandret, så vi ligner 
ham. Selvom Guds nåde ikke er færdig 
med at arbejde i os, bliver vi også ”sendt 
ud“ for at afspejle Jesu karakter med 
empati, sandhed og mod. 

Vi lever for Jesus i hjemmet, 
i skolen, på arbejdet og i 

samfundet omkring os, for 
at skabe forandring der.

En historie fra Papua New Guinea il-
lustrerer denne proces. To af kirkens 
menighedsforstandere i byen Madang 
lagde mærke til, at en gruppe gymna-
sieuddannede, arbejdsløse unge mænd 
voksede, og det samme gjorde krimi-
naliteten. Menighedsforstanderne be-
sluttede sig for at give mad til denne 
gruppe en gang om ugen. Kirken stod 
sammen og bidrog ikke kun med mad, 
men også med omsorg. Efter nogen tid 
spurgte de drengene, om de havde lyst 
til at være med i en bibelstudiegruppe. 
De gav drengene Markusevangeliet, Lu-
kasevangeliet og Apostlenes Gerninger, 
som de kunne læse sammen med nogle 
medfølgende spørgsmål. Over tid førte 
disse interaktioner til større medfølelse 
og visioner hos menighedsmedlemmer-
ne, mindre kriminalitet i byen, og nogle 
af gadedrengene blev Jesu disciple.

KONKLUSION
Det Sydlige Stillehavs Division har det-
te motto: ”En discipel er en person, som 
på enhver måde er ved at blive mere 
som Jesus“ (baseret på Ef 4,15). Vi an-
erkender, at Jesu disciple alle er i en 
igangværende proces, for at blive lige-
som ham er et mål, ”der ikke kan fuld-
føres i dette liv, men som vil fortsættes 
i det kommende liv“2 Nogle har igang-
værende udfordringer med tålmodig-
hed, tiende, sprog, sunde spisevaner, 
holdninger… Vi skal dog ikke dømme 
hinanden, men i stedet skal vi elske, op-
muntre og opbygge hinanden (1 Thess 
5,11) til at blive Jesu disciple, som igen 
gør andre til disciple.

 1 Ellen White, God’s Amazing Grace, Review and Herald 
Pub. Assn. 1973, s. 292.

 2 Ellen White, Uddannelse, DB 1968, s. 19.

TIL EFTERTANKE

Beskriv en oplevelse fra dit 
liv, hvor Jesus hjalp dig til at 
udvikle en større tillid til og tro 
på ham.

Hvilke åndelige vaner har især 
hjulpet dig til at være ”sammen 
med Jesus“? Hvilke åndelige 
vaner synes du er mere udfor-
drende og hvorfor?

Hvad sætter du pris på ved at 
følge Jesus? Hvordan kan andre 
vide, at du følger Jesus?

Hvordan har du oplevet at blive 
”sendt ud“ – i dit hjem, i din sko-
le, på dit arbejde, i dit samfund 
– for at velsigne andre?

GLENN TOWNEND er formand for Det 
Sydlige Stillehavs Division for Syvende Dags 
Adventistkirken, der har hovedsæde i Sydney, 
Australien.
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