
At vokse 
som en Jesu 
discipel

VI LÆRER FRA Bibelen, at det at vokse i Jesus er essentielt. Det 
sker gennem at læse i Bibelen, at bede, at tilbede og prise Gud, at 
have fællesskab med troende, at nå ud til verden gennem tjene-
ste og evangelisering og ved at udvise Guds nærvær (ApG 2,42-
47 og 4,32-36).

GUDS HYPPIGSTE LØFTE
Gud gentager adskillige gange igennem Det Nye og Det Gamle 
Testamente følgende løfte: ”Jeg er MED dig.“ Det er dette løfte, 
han giver flest gange. I begyndelsen var han sammen med Adam 
og Eva i Edens have (1 Mos 2,4-3,24). Han gav os den ugentlige 
sabbat, fordi han gerne ville tilbringe en hel dag sammen med 
os (1 Mos 2,1-3). Selv efter syndefaldet befalede han Israel, at de 
skulle bygge en helligdom til ham som et symbol på hans tilste-
deværelse hos dem (2 Mos 25,8).

Den største virkeliggørelse af Guds tilstedeværelse er Jesus. 
Selv hans navn Immanuel fortæller, at Gud er med os (Matt 
1,23; Es 7,14). Før Jesus steg op til Himlen, lovede han, at han 
ville være med os indtil verdens ende (Matt 28,20). Han gav os 
Helligånden til at være i os og med os til evig tid (Joh 14,16-17). 
Kulminationen på verdenshistorien er, når Jesus kommer igen, 
og vi kan være sammen med ham i evigheden (Åb 21,3).

Gud er altid med os. Det kan godt være, at vi ikke kan mærke 
ham, men det gør det ikke mindre sandt. ”Herren selv går foran 
dig, han vil være med dig, han vil ikke lade dig i stikken og ikke 
svigte dig“ (5 Mos 31,8). Dette er Guds løfte til os i dag.

/ AT OPLEVE HANS NÆRVÆR
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1. VI ER ELSKET
Da jeg for nylig fløj fra Houston til Chi-
cago, sad jeg ved siden af en direktør 
for et informationsteknologifirma. Han 
fløj verden rundt og var ofte væk hjem-
mefra. Han savnede sin familie utrolig 
meget, så han havde et telefonnummer, 
som kun familien brugte. Normalt kom 
hans opkald gennem et filter, men fami-
lien kunne ringe til ham når som helst, 
og de vidste, at han ville tage telefonen. 
Han sagde til mig: ”Ingen stemmer be-
tyder mere for mig end min kones og 
mine børns. Jeg vil slippe alt, jeg har i 
hænderne for at tage telefonen og snak-
ke med dem.“

Vores samtale mindede mig om, at 
jeg også har en direkte kommunikati-
onslinje til min himmelske Fader. ”Her-
ren er nær ved alle, der råber til ham“ 
(Sl 145,18). Han føler aldrig, at jeg af-
bryder ham, når jeg rækker ud til ham 
i bøn. Når jeg er syg eller mismodig, 
rækker han ud til mig og trøster mig, 
eller han sender andre for at trøste mig 
på hans vegne. Når jeg er begejstret, 
kan jeg fortælle ham om det. Jeg har en 
én-til-én-forbindelse med Gud.

For Ellen White var den ultimative 
virkeliggørelse af Guds kærlighed hans 
tilstedeværelse hos os. ”Fordi Jesus 
var kommet for at bo hos os, ved vi, at 
Gud har kendskab til vore prøvelser og 
medfølelse med vore sorger. Enhver af 
Adams sønner og døtre må forstå, at 
Gud også holder af syndere; for i hver 
tilsigelse om nåde, hvert løfte om glæ-
de, hver kærlighedsgerning, hver gud-
dommelig tiltrækningskraft i Frelse-
rens liv på jorden ser vi ’Gud med os.‘“1 

2. VI ER ALDRIG ALENE
Guds tilstedeværelse viser sig på den 
måde, vi har brug for det. For den for-
ældreløse er han Evighedens Fader (Es 
9,5). For den nyfødte baby er han den 
medfølende mor (Es 49,15). For de en-
somme er han den almægtige ledsager, 
som altid er med os (Sl 68,7; 69,34). Til 
de syge, til de efterladte, til dem som 

går gennem mørkets dal, lover han: ”Jeg 
vil være med dig“ (Es 43,2).

Noget af det mest spændende ved 
Guds tilstedeværelse er den glæde, den 
bringer. ”... du mætter mig med glæde 
for dit ansigt, du har altid herlige ting 
i din højre hånd.“ (Sl 16,11). Jeg ved, at 
lige meget hvad jeg oplever, lige meget, 
hvor jeg er henne, så er Gud altid med 
mig og hjælper mig til at møde livet 
med tillid og håb.

3. AT GØRE GUDS 
TILSTEDEVÆRELSE TIL 
EN REALITET I DIT LIV
Gud stræber altid efter en måde at 
åbenbare sig selv for os i ethvert områ-
de af vores liv. Han opfordrer os til at 
søge ham helhjertet. Han fortæller os, 
hvordan vi skal gøre dette i Jeremias’ 
Bog kapitel 29: ”Råber I til mig, og går 
I hen og beder til mig, vil jeg høre jer. 
Søger I mig, skal I finde mig. Når I søger 
mig af hele jeres hjerte, er jeg at finde, 
siger Herren.“ Læg mærke til, at der er 
to betingelser: at kalde på og at søge.

4. KALD PÅ MIG
Vi distancerer os fra Gud, når vi bliver 
distraheret af ting som arbejdsforplig-
telser og en travl livsstil. Problemet er 
ikke hos Gud, men hos os. Vi kan beken-
de os til Guds nærhed, men ikke rigtig 
leve i visheden om det. Tal til ham hver 
dag om problemerne i dit liv. Del dit liv 
med ham, og lad ham vejlede og velsig-
ne dig.

For et par uger siden havde jeg svært 
ved at falde i søvn. Jeg blev ved med at 
gennemtænke en frustrerende situati-
on. Rastløs, som jeg var, stod jeg op og 
prøvede at se lidt TV, men jeg blev ved 
med at høre en blid stemme sige: ”Kald 
på mig.“ Jeg åbnede min bibel til Apost-
lenes Gerninger kapitel 2: ”Jeg havde al-
tid Herren for øje, han er ved min højre 
side, for at jeg ikke skal vakle. Derfor 
glædede mit hjerte sig, og min tunge 
jublede, ja, mit legeme skal bo i håb.“ 
Jeg følte en bølge af fred og ro skylle 

hen over mig. Jeg gik til Gud i bøn, og 
hans nærvær bragte mig glæde og håb 
(ApG 2,28), og jeg faldt hurtigt i søvn.

5. SØG MIG
Vi skal flittigt søge Gud hver dag. 

Hvis jeg kun så min kone i få uger ad 
gangen, eller jeg kun havde lyst til at se 
hende i få uger ad gangen, ville vi ikke 
have meget af et ægteskab. Jeg vil gerne 
have, at min kone ved, at jeg tænker på 
hende. Jeg er bevidst om at sætte tid af 
til, at vi kan være sammen. Selvom vi 
har været gift i over 40 år, er jeg stadig 
glad for at være sammen med hende 
og for at lære mere om hende. På sam-
me måde skal vi være bevidste om at 
søge Gud. Når vi sætter alt det til side, 
som distraherer os, og bruger tid på at 
søge Gud, vil vi blive velsignet i vores 
kendskab til ham. Vi vil blive forandret 
gennem ”hans opstandelses kraft“ (Fil 
3,10).

Beslut dig for at søge Guds nærvær 
hver dag. Han er aldrig længere væk, 
end at vi kan nå ham med en bøn.

 1 Ellen White, Jesu liv, DB 2013, s. 16.

TIL EFTERTANKE

Tænk over en situation, hvor du 
kunne mærke Guds nærvær på 
en overbevisende måde.

Hvad kan du gøre for at være 
mere bevidst om at genkende 
Guds nærvær i dit hverdagsliv?

Prøv at kortlægge op- og nedtu-
rene i dit liv. Hvordan oplevede 
du Guds nærvær i hvert enkelt 
af disse tilfælde?

S. JOSEPH KIDDER er professor i 
pastoralteologi og discipelskab ved Syvende 
Dags Adventistkirkens teologiske seminarium i 
Berrien Springs, Michigan, USA.
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