
DET KRISTNE LIV er et liv baseret på 
praksis. En præst delte en analogi, som, 
jeg synes, er brugbar. Forestil dig, at du 
gerne vil være sundere. Måske vil du 
gerne begynde at motionere, opbygge 
dine muskler, eller blive mere smidig. 
Du tager derfor hen til dit lokale fit-
nesscenter og får et medlemskab. Du 
tager derhen hver uge, og de viser dig 
ind i et auditorium, hvor du lytter til en 
forelæsning. De fortæller dig, hvordan 
du skal bruge din krop, når du løfter 
vægte. De fortæller dig, hvordan du får 
den bedste kredsløbstræning, og hvor-
dan du skal udspænde musklerne efter 
træning, så du øger din bevægelighed. 
Hver uge tager du hen til fitnesscente-
ret, hvor du sidder og lytter, og så tager 
du hjem igen. Du kommer aldrig ud på 
gulvet for at motionere.

Ville du se en forandring i din krop? 
Ville du begynde at føle dig stærkere? 
Nej, det ville du ikke. Det er først, når 
du bruger det lærte i praksis, at du vil 
begynde at se en forandring. Vi kan 
ikke nøjes med kun at vide noget om 
sundhed – vi skal også udøve det. Vi 
skal varme musklerne op, udspænde, 
lege, løbe, løfte vægte, eller hvad det 
end måtte være.

Det er nemt at se sandheden, men 
det er sværere at udøve den. At følge 
Jesus handler ikke kun om at tro, men 
også om praksis. Det er, når vi bruger 
troen i praksis, at vi udøver vores tro.

Når du ser tilbage på det sidste år el-
ler to, hvordan har dine livsrytmer set 
ud? Hvordan har du bevidst udøvet din 
tro? Måske har du skullet sørge for dine 
børns online undervisning, samtidig 
med at du passede dit fuldtidsarbejde. 
Måske har du mistet nogen, som stod 
dig nær. Måske har du kæmpet med 
angst eller usikkerhed i den seneste tid.

Jeg vil gerne anerkende, hvad du el-
ler vi har været igennem. Gud har tro-
fast båret os igennem, men det har sta-
dig været hårdt. Måske er nogle af dine 
vaner gået tabt. Jeg ved ikke, hvor din 
rejse har ført dig hen, men én ting ved 
jeg: Gud ønsker at møde dig lige præcis 
der, hvor du er på din rejse.

Jeg tror, at Gud inviterer os til at ud-
øve discipelskab og omsætte vores tro i 
handling. Vores kald som troende er at 
forene os med Gud og nå ud til verden. 
Når vi har fokus på at udøve troen, så er 
det meget vigtigt, at vi forstår helheds-
tænkningen omkring discipelskab.

Helhedstænkning omkring discipel-
skab indbefatter at vide (hoved), at være 
(hjerte) og at gøre (hænder). Når vi er en-
gageret i vækst, må vi udøve det i prak-
sis og dele den erfaring, vi får, med Gud. 
Det er, hvad det vil sige at gøre folk til di-
sciple. I Johannes’ Åbenbaring kapitel 
12 står der, at vi vil sejre ved Lammets 
blod, og ved vores vidnesbyrds ord. Dit 
vidnesbyrds ord er en måde at gøre folk 
til disciple. Det at dele historien om, 
hvordan Gud har arbejdet i dit liv.

At gøre 
dem til 
disciple 
/ ET INDERLIGT KALD
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HVAD ER DISCIPELSKAB?
Dette udtryk er svært for os at forstå, 
fordi folk fortolker det på forskellige 
måder. Når folk bruger ordet discipel-
skab, mener de enten ”min egen van-
dring med Jesus“ eller ”det jeg gør for at 
hjælpe andre med at vokse i deres van-
dring med Jesus“. Som det fremgår af 
Bibelen indbefatter discipelskab begge 
elementer: at være en discipel og at gøre 
andre til disciple. Jesus sagde: ”Kom og 
følg mig, så vil jeg gøre jer til menne-
skefiskere“ (Matt 4,19). At være discipel 
er en livslang proces, hvor man vokser 
i Kristus. En del af discipelskabet er, 
hvordan Gud bruger os til at gøre andre 
til disciple.

At være en discipel er at stille sig i 
en læringsposition. Denne vækst sker 

indenfor rammerne af fællesskab. Som 
Jim Moon, (præst ved Collegedale-kir-
ken i Tennessee), siger det: ”At leve i 
samhørighed med Gud og udøve sit 
hverv til verden, må ske i fællesskab 
med andre.“

HVORFOR TALE OM 
DISCIPELSKAB?
Jeg tror af hele min sjæl, at kirken gør 
den usynlige Gud synlig, at Guds folk 
viser, hvordan kærlighed ser ud, fordi 
Gud er inkarneret i det, vi gør, og hvor-
dan vi gør det. Ellen White fremhæver 
Guds specielle arbejde igennem kirken: 
”Omend menigheden kan synes svæk-
ket og ufuldkommen, så er den dog 
det eneste, som Gud på en særlig måde 
skænker sin højeste omhu. Den er skue-
pladsen for hans nåde, hvor han fry-
der sig over at åbenbare sin magt til at 
forvandle hjerterne.“1 Prøv at overveje 

dette: Gud viser sin nåde, kærlighed, og 
forvandlende kraft til verden igennem 
dig og mig. Dine handlinger og mine 
handlinger betyder noget.

Discipelskab betyder virkelig me-
get for mig, fordi tid og rum, som jeg 
har med Gud, det fællesskab, som Gud 
har draget omsorg for i mit liv, og det 
formål, som Gud har givet mig, da jeg 
sluttede mig til Jesu mission, har red-
det mit liv. Jeg er en meddiscipel på 
vandring sammen med dig, og jeg deler 
mine trængsler og mit håb på det sted, 
hvor livet forekommer, og hvor vi tjener 
sammen.

Jeg er velsignet i mit arbejde ved at 
tjene som den ledende præst i Azure 
Hills kirken. Der bor over 4 millioner 
mennesker i distriktet, og vi beder for, 
at de må få en dybere forståelse af Jesu 
frelsende kærlighed. Jeg tjener sam-
men med nogle utrolige præster og lo-
kale ledere, og vi går sammen om Guds 
mission. Vi bliver kaldet som disciple 
til at lade os forvandle gennem Hellig-
åndens kraft.

Du må begynde med dig selv. Du kan 
ikke tilbyde andre noget, som du ikke 
selv oplever.  
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Som Ellen White inderligt udtrykker 
det: ”Præsten (eller disciple) kan ikke 
give andre det, som (han eller hun) … 
ikke selv besidder … Mange er i stand til 
at tale om doktrinerne, men de er uvi-
dende om Kristi lære. Sådanne (menne-
ske) kan ikke være til velsignelse, hver-
ken på talerstolen eller ved bålstedet.“2 
Hvad behøver du for at blive forankret 
og vedblive som en Jesu discipel? Uden 
dette vil du ikke være effektiv i at gøre 
andre til disciple.

ET DYBT KALD
I de sidste 12 år har jeg brugt en læse-
plan, som inkluderede bogen Deep Cal-
ling: On Being and Growing Disciples3 
(Et Dybt Kald: At være og gøre andre til 
disciple). Hvert år har jeg haft en grup-
pe på omkring 12-16 mennesker, som 
jeg har vandret med på rejsen gennem 
denne proces: Et Dybt Kald. Disse grup-
per har inddraget alle aldersgrupper i 
det at være og gøre andre til disciple. 
Gud har arbejdet med disse mennesker 
på utrolige måder. Det handler ikke om 
at få et diplom, som du kan hænge på 
væggen, og så er du færdig. At være en 
discipel og at gøre andre til disciple er 
en livslang vandring.

Dybt Kald-planen er et 12 uger langt 
pensum, som er designet til at blive 
gennemført i fællesskab. Det er struk-
tureret på en sådan måde, at man kan 
opdage og udøve otte af Guds kald: hen-
givenhed, bøn, hvile, fællesskab, helbre-
delse, at vidne, at tjene og velsignelse. 
Selve det at være en discipel kan ikke 
adskilles fra det at gøre andre til discip-
le. Hvis mit eget liv med bøn fordyber 
sig, vil det kunne mærkes af dem, som 
er omkring mig i måden, jeg vidner på.

Den praksis, som de otte kald præ-
senterer, tilbyder en struktur til at ud-
vikle åndelig vækst. Gennem en vok-
sende kærlighed til Jesus, som sker ved 
at studere i Bibelen, igennem bøn, igen-
nem tjeneste og velsignelse, vil forvand-
lingen være vedvarende. Dybt Kald-pla-
nen anvender undervisning, åndelige 
fællesskaber, bibelstudiegrupper, kon-
takt til det omgivende samfund, prak-
tisk tjeneste og retræte – alt sammen 
med det som mål at skabe en plads, hvor 
Gud kan arbejde i deltagernes liv.

TRO I HANDLING
En forstander i en af mine kirker har 
været adventist det meste af sit liv. Men 
da han gennemgik Dybt Kald discipel-
skabsvandringen, oplevede han, at Gud 
kaldte ham ind i nyt territorium. Gen-
nem bøn og andagtsliv ledte Gud ham 
til at gøre andre til disciple.

Han var altid et venligt menneske, 
som lærte sine naboer at kende, og som 
hjalp dem, når han kunne. Men idet 
han tilbragte mere tid sammen med 
dem omkring sig og lyttede mere ind-
gående til deres behov, begyndte han 
samtidig at tilbyde at studere Bibelen 
sammen med dem. Hans vidnesbyrd 
og bøn sammen med dem førte til, at de 
havde ugentlige bibelstudier sammen.

Det var en stor glæde at stå ved siden 
af ham i dåbsbassinet, og vi døbte hans 
naboer – selv samme par, som Gud hav-
de ledt til tro igennem bibelstudierne 
sammen med forstanderen! Som han 
sagde:

”Jeg kunne aldrig have drømt om, at 
Gud ville gøre dette gennem mig!“

Gud bragte dette par ind i trosfami-
lien, og fællesskabet berigede deres liv. 
Det smukke ved dette var også, at par-
ret nåede ud til andre og bragte dem 
ind i fællesskabet!

Mennesker lever gennemsnitligt i 
27.350 dage. Spørgsmålet er: Hvad gør 
vi med disse dage? Vil vi være en del af 
det største eventyr, som vi overhovedet 
kan forestille os og forene os med Jesus 
og gøre andre til disciple?

Vi har desperat brug for at give plads 
til at udøve vores tro i praksis. Når vi 
gør dette, så ved jeg, at vi vil se Guds for-
vandlende værk.

Må du mærke Guds kærlighed, idet 
du oplever hans forvandlende kraft i 
dit liv. Må du kende glæden ved at til-
slutte dig Guds mission og dele Jesu 
kærlighed med verden.

 1 Ellen White, Mesterens efterfølgere, DB, s. 12.
 2 Ellen White, Review and Herald, 2. sep. 1890.
 3 AdventSource, 2020

TIL EFTERTANKE

På hvilken måde har det at 
opleve personlige oplevelser af 
Jesu kærlighed haft indflydel-
se på, hvordan du ser på Jesu 
mission om at gøre andre til 
disciple?

Hvilke ting får dig til virkelig at 
føle dig i live?

Hvilke personer bekymrer du 
dig mest om?

TARA VINCROSS er ledende præst i Azure Hills 
kirken nær Los Angeles, Californien, hvor hun 
bor sammen med sin mand og to børn. Hun er 
forfatteren bag serien Deep Calling Discipleship 
(Dybt Kald Discipelskab), og en børnebog med 
titlen: God Loves Me and All My Feelings (Gud 
elsker mig, og alle mine følelser).
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”VI BLIVER 
KALDET SOM 
DISCIPLE TIL 
AT LADE OS 
FORVANDLE 
GENNEM 
HELLIGÅNDENS 
KRAFT.“
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