
Glæden ved 
at være en 

discipel

DET VAR PETER, den fremfusende, 
selvsikre discipel, som stillede et af de 
måske bedste spørgsmål i hele Bibelen. 
I versene inden Peters forespørgsel sva-
rede Jesus på en henvendelse fra en rig, 
ung mand, som spurgte: ”Mester, hvad 
godt skal jeg gøre for at få evigt liv?“ 
(Matt 19,16).

Efter Jesus havde nævnt en række 
bud, som den unge rigmand kunne 
overveje, udpegede Jesus en dybere 
åndelig svaghed: ”Vil du være fuldkom-
men, så gå hen og sælg, hvad du ejer, og 
giv det til de fattige, så vil du have en 
skat i himlene. Og kom så og følg mig!“ 
(vers 21). Vers 22 er et af de sørgeligste 
gravskrifter, som nogensinde er skrevet 
om en ”dødfødt“ discipel: ”Da den unge 
mand hørte det svar, gik han bedrøvet 
bort, for han var meget velhavende.“

Ellen Whites uforglemmelige kom-
mentar om denne skæbnesvangre be-
slutning er værd at studere nøje: ”Hvis 
han havde forstået værdien af den til-
budte gave, ville han omgående have 
meldt sig som en af Kristi efterfølgere. 
Han var medlem af jødernes høje råd, 
og Satan fristede ham med smigrende 
fremtidsudsigter. Han ville gerne eje 
den himmelske skat, men han ville 
også gerne eje de timelige fordele, som 
hans rigdom kunne skaffe ham. Han 
var bedrøvet over, at der var sådanne 
betingelser. Han ville gerne have evigt 
liv, men han var ikke villig til at bringe 
det offer, som krævedes. Prisen for det 
evige liv syntes ham for stor ...“1 

Da den sørgmodige rige unge mand 
trak sig tilbage, vendte Jesus sig mod 
disciplene og sagde det, som stadig cho-
kerer os 2000 år senere: ”Sandelig siger 
jeg jer: Det er vanskeligt for en rig at 
komme ind i Himmeriget. Ja, jeg siger 
jer, det er lettere for en kamel at kom-
me igennem et nåleøje end for en rig 
at komme ind i Guds rige“ (vers 22-24). 
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”Hvem kan så blive frelst?“ (vers 25), 
spurgte disciplene forfærdede. Da stil-
lede en rødmende Peter det spørgsmål, 
som ingen anden discipel turde stille: 
”Se, vi har forladt alt og fulgt dig. Hvad 
får så vi?“ (vers 27).

HVAD FÅR VI UD AF DET?
Kan vi bebrejde Peter det spørgsmål? 
Jesus talte ofte om den pris, discipel-
skab koster, som her i Matt 16, da han 
sagde: ”Hvis nogen vil følge efter mig, 
skal han fornægte sig selv og tage sit 
kors op og følge mig …“ Vi ved, at det 
koster at være en discipel, men kan det 
svare sig? Svaret er JA! Her er fem dyre-
bare glæder, som venter dem, der er vil-
lige til at dykke ned i discipelskab med 
Jesus – ”processen at blive som Jesus, 
ved at tilbringe tid med Jesus.“2

GLÆDEN VED ET 
MÅLBEVIDST LIV
I Matt 26 kommer Jesus med en dristig 
forudsigelse om alle disciple, som væl-
ger at følge ham: ”Den, der vil frelse sit 
liv, skal miste det; men den, der mister 
sit liv på grund af mig, skal finde det.“ 
Findes der en større sorg i livet, end al-
drig at finde det formål, man er skabt 
til? Her lover Jesus, at alle, som giver 
deres liv i hans tjeneste, vil finde det 
formål med livet, som er tiltænkt dem, 
hvoraf en del er at blive ”menneske- 
fiskere“ (Matt 4,19). Et målbevidst liv er 
et liv i glæde!

GLÆDEN VED UBETINGET 
ACCEPT
En af de ting, som jeg elsker mest ved 
mine forældre, er deres villighed til 
at acceptere og elske mig, selv når jeg 
skuffer dem. Hvor vidunderlige de end 
er, så kan deres accept af mig slet ikke 
måle sig med Jesu accept af mig. Jesus 
erklærede: ”Alt, hvad Faderen giver 
mig, skal komme til mig, og den, der 
kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort“ 
(Joh 6,37). Har du følt den glæde, man 
får ved Jesu ubetingede ‘kom som du 
er’-accept? Discipelskab med Jesus vil 
forandre dig, men ikke før han accepte-
rer dig ubetinget.

GLÆDEN VED ET VENSKAB 
MED KRISTUS OG GUD
Når vi vandrer i fællesskab med Jesus, 
begynder vi på et venskab med univer-
sets Gud, og det venskab har fordele: 
”Jeg kalder jer ikke længere tjenere, 
for tjeneren ved ikke, hvad hans herre 
gør; jeg kalder jer venner, for alt, hvad 
jeg har hørt af min fader, har jeg gjort 
kendt for jer“ (Joh 15,15). Al visdom og 
kraft i universet er tilgængelig for en-
hver discipel, som indgår i et venskab 
med Jesus! Det er en glæde, som giver 
fred til mange omsorgsslidte disciple!

GLÆDEN VED HELBREDENDE 
HVILE OG GENSKABELSE
I en verden af pandemier og fare er den-
ne glæde alene prisen værd at vandre 
med Jesus. Netop nu siger han til os: 
”Kom til mig, alle I, som slider jer træt-
te og bærer tunge byrder, og jeg vil give 
jer hvile“ (Matt 11,28). Jesus tilbyder, at 
vi må bære hans åg i stedet for syndens 
tunge åg. Han lover os dette: ”... I skal 
finde hvile for jeres sjæle. For mit åg er 
godt, og min byrde er let“ (vers 29,30).

Ellen White skriver følgende om det-
te smukke løfte: ”Herren tager aldrig 
fejl angående sine arv. Han kender de 
mennesker, han arbejder med. Når de 
bøjer sig under hans åg, når de opgiver 
den kamp, som har været nytteløs for 

dem selv og for Guds sag, finder de ro 
og hvile. Når de indser deres egne svag-
heder og mangler, vil de glæde sig over 
at gøre Guds vilje.“3 

GLÆDEN VED EVIGT LIV OG SÅ 
MEGET MERE
Jesus svarede på Peters spørgsmål, 
og hans svar viser, hvad der måske er 
den største glæde af dem alle. Lad mig 
forsikre dig, sagde Jesus: ”Ved verdens 
genfødsel, når Menneskesønnen tager 
sæde på sin herligheds trone, skal også 
I, som har fulgt mig, sidde på tolv tro-
ner og dømme Israels tolv stammer. En-
hver, som har forladt hjem eller brødre 
eller søstre eller far eller mor eller børn 
eller marker for mit navns skyld, får det 
hundreddobbelt igen og arver evigt liv“ 
(Matt 19,28-29). En dag meget snart vil 
alle sande disciple regere for evigt sam-
men med Ham, som har forvandlet os 
til sin lighed. Det vil være en uudsigelig 
glæde og fuld af herlighed! (1 Pet 1,8).

 1 Ellen White, Jesu liv, DB 2013, s. 453-454.
 2 Discipleship Handbook: A Resource for Seventh-day 

Adventist Members (Review and Herald Pub. Assn., 
2018), s. 3.

 3 Ellen White, Review and Herald, 23. okt. 1900.

TIL EFTERTANKE

På hvilken måde kan du iden-
tificere dig med den rige unge 
mand?

Har du nogensinde ofret noget 
for Jesus, hvor du oplevede at 
blive velsignet?

Har du nogensinde tænkt på 
selvfornægtelse som en glæde-
lig oplevelse?

”VI VED, AT
DET KOSTER
AT VÆRE EN
DISCIPEL,
MEN KAN DET
SVARE SIG?
SVARET ER JA!“
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