
VI ER BLEVET kaldet til at leve som Kri-
sti disciple i hjemmet, på arbejde, i sko-
len, i byen og så videre. Han er lyset i 
verden (Joh 1,4). Hvis han bor i dig, vil 
det kunne ses tydeligt af folk omkring 
dig. Dit kendskab til Gud kan ikke skju-
les. Det kan ikke være noget privat, som 
kun er mellem dig og Gud, men må også 
være til velsignelse for andre. ”Ligesom 
deres Herre skal Kristi efterfølgere gen-
nem alle tider være verdens lys.“ 

For nogen tid siden var jeg til en be-
gravelse for en menighedsforstander i 
Kenya. Hans kone og børn fortalte om 
hans liv på en måde, som berørte alle 
de sørgende. Enken sagde: ”Ved vores 
bryllup lovede han at elske mig, og han 
elskede mig oprigtigt, lige til sin død.“ 
Børnene bekræftede, at det var sandt. 
Som en kristen og menighedsforstan-
der viste han virkelig Guds kærlighed 
over for sin kone og børn. Dette er at 
leve som en discipel!

DEFINITIONEN PÅ DISCIPLE
En discipel er en personlig efterfølger 
af en lærer. På hebraisk er en discipel 
en person, som aktivt imiterer både 
lærerens undervisning og mesterens 
liv – en, der anvender det, han har lært. 
For en Kristi efterfølger er det store 
spørgsmål: Hvad ville Jesus gøre, hvis 
han stod i min situation? Og så må jeg 
gøre det samme! (Fil 3,10-11).
 Det er altid en udfordring at leve det, 
man hævder at være! Folk omkring dig 
søger en bekræftelse på, at du er auten-
tisk. Bibelen er fyldt med eksempler på 
mennesker, der levede som oprigtige 
disciple af Kristus. De imiterede ham 
både i undervisning og i liv.

Paulus opmuntrede de troende: 
”Efterlign mig, ligesom jeg efterligner 
Kristus!“ (1 Kor 10,33). Josva erklærede 
foran alle Israels ledere: ”Men hvis det 
er jer imod at dyrke Herren, så vælg i 
dag, om I vil dyrke de guder, jeres fæd-
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re dyrkede på den anden side af floden, 
eller amoritternes guder, i hvis land 
I bor. Jeg og mit hus vil tjene Herren“ 
(Jos 24,15).

EN BIBELSK FORSKRIFT
Bibelen kalder ægtefæller til at leve som 
oprigtige disciple i hjemmet. ”Mænd, 
elsk jeres hustruer, ligesom Kristus har 
elsket kirken og givet sig hen for den … 

Sådan bør også mændene elske deres 
hustruer som deres eget legeme. Den, 
der elsker sin hustru, elsker sig selv. In-
gen hader jo sin egen krop, men nærer 
og plejer den, som Kristus gør med kir-
ken. For vi er lemmer på hans legeme“ 
(Ef 5,25-30).

”Ligeså skal I hustruer underordne 
jer under jeres mænd, for at de af mæn-
dene, der er ulydige mod ordet, kan 
blive vundet uden ord gennem deres 
hustruers livsførelse, når de får syn for 
jeres rene, gudfrygtige liv“ (1 Pet 3,1-2).

Hvis man er en forælder, så bliver 
ens discipelskab åbenbaret igennem 
interaktionen med ens børn. ”Og fædre 
[eller forældre], gør ikke jeres børn vre-
de, men opdrag dem med Herrens tugt 
og formaning“ (Ef 6,4).

For at leve som en discipel, når man 
er barn, kræver det, at man adlyder 
sine forældre. ”Børn, adlyd jeres foræl-
dre i Herren; for det er ret og rigtigt. 
’Ær din far og din mor!‘ Det er det første 
bud, der er knyttet et løfte til: ’for at det 
må gå dig godt, og du må få et langt liv 
på jorden‘“ (Ef 6,1-3).

Paulus formanede de unge til at be-
kræfte deres discipelskab gennem de-
res karakter. ”Lad ingen ringeagte dig, 
fordi du er ung, men vær et forbillede 
for de troende i tale, i adfærd, i kærlig-
hed, i troskab, i renhed“ (1 Tim 4,12).

Apostlen Peter udfordrede både præ-
ster og kirkeledere til at leve som oprig-
tige disciple: ”Jeres ældste formaner jeg 
som medældste … Vær hyrder for Guds 
hjord hos jer, vogt den, ikke af tvang, 
men frivilligt, som Gud vil det, ikke for 
ussel vindings skyld, men glad og ger-
ne. Gør jer ikke til herskere over dem, 
I har ansvaret for, men vær forbilleder 
for hjorden; og når hyrden over alle 
hyrder åbenbares, skal I få herlighe-
dens uvisnelige sejrskrans“ (1 Pet 5,1-4).

ET KRITISK BEHOV
At leve som en oprigtig discipel er kri-
tisk. I disse sidste tider arbejder Djæve-
len og hans engle utrætteligt på at holde 

de troende i en behagelig og lunken til-
stand. ”... i de sidste dage skal der kom-
me hårde tider. For da vil mennesker 
blive egenkærlige, pengeglade, pralen-
de, overmodige, fulde af hån, ulydige 
mod deres forældre, utaknemlige ... i 
det ydre har de gudsfrygt, men de for-
nægter dens kraft. Hold dig fra dem!“ (2 
Tim 3,1-5).

Som Paulus, så lad dit brændende 
ønske være at kende Kristus og at være 
som ham: ”… for at jeg kan kende ham 
og hans opstandelses kraft og lidelse-
sfællesskabet med ham, så jeg får skik-
kelse af hans død, om jeg dog kunne nå 
frem til opstandelsen fra de døde! Ikke 
at jeg allerede har grebet det eller alle-
rede er blevet fuldkommen; men jeg ja-
ger efter det, om jeg virkelig kunne gri-
be det, fordi jeg selv er grebet af Kristus 
Jesus. Brødre, jeg mener ikke om mig 
selv, at jeg allerede har grebet det. Men 
dette ene gør jeg: Jeg glemmer, hvad der 
ligger bagude, og strækker mig frem 
mod det, der ligger forude; jeg jager 
mod målet, efter sejrsprisen, som Gud 
fra himlen kalder os til i Kristus Jesus“ 
(Fil 3,10-14).

TIL EFTERTANKE

Hvornår bliver man en af Jesu 
Kristi disciple?

Er det muligt at dele sit lys med 
dem, som er langt væk, men 
undlade at dele det med dem, 
som er tæt på en selv? 

Hvilken rolle har Helligånden i 
discipelskab?

”DIT KENDSKAB 
TIL GUD KAN 
IKKE SKJULES. 

DET KAN 
IKKE VÆRE 

NOGET PRIVAT, 
SOM KUN ER 
MELLEM DIG 

OG GUD, MEN 
MÅ OGSÅ 
VÆRE EN 

VELSIGNELSE 
FOR ANDRE.“

JOEL OKINDOH er viceformand for den 
Østafrikanske Division i Syvende Dags 
Adventistkirken, og han bor tæt ved Nairobi, 
Kenya.
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