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”GÅ DERFOR HEN OG 
GØR ALLE FOLKESLAGENE 
TIL MINE DISCIPLE, IDET I 
DØBER DEM I FADERENS 
OG SØNNENS OG 
HELLIGÅNDENS NAVN.“ 
/ MATT 28,19

GØR DIG KLAR TIL AT GÅ UD

Prøv i denne uge at lave en liste, hvor 
der står, hvordan du kan hjælpe folk. 
Og gå så og giv Guds kærlighed til dem. 
Husk, at der findes ikke venlige gernin-
ger, som er for små. I deres verden kan 
det være en kæmpe hjælp!

Hele verden

lille pige. Jeg er bare mig. Hvordan skal 
jeg kunne gøre, som præsten sagde?“

Far nikkede langsomt. ”Det er en god 
pointe,“ sagde han. ”Verden er ret stor, 
og der er millioner og atter millioner af 
mennesker i den. Alle har travlt og ren-
der frem og tilbage. De prøver at holde 
sig i live, kæmper mod sygdomme og 
prøver at beskytte sig selv og deres fa-
milier. Hvordan skal vi kunne hjælpe 
dem?“

Pludselig styrede far lastbilen ind 
til kantstenen. ”Jeg kommer straks til-
bage,“ sagde han. Sarah så ham tage en 
pose æbler fra indkøbsposen og skynde 
sig hen til en mand, som stod med et 
skilt ved vejen. På skiltet stod der: ”Jeg 
er sulten. Hjælp venligst!“

Et par minutter senere stoppede 
far lastvognen igen og sprang ud. Han 
skyndte sig hen til en dame, som sad i 
en kørestol, og som ventede på at kryd-
se gaden. Han hjalp hende over på den 
anden side, så hun kunne komme sik-
kert frem.

Så smilede og vinkede han til en 
mand, som sad på en bænk og så trist 
ud.

Manden smilede og vinkede tilbage.
Da far kom tilbage til lastvognen, 

smilede Sarah og sagde: ”Okay, okay, 
jeg har forstået det. Hele verden er alt-
så også de mennesker, som er lige om-
kring os, ik? Jeg kan hjælpe de folk, som 
jeg kan se lige uden for mit vindue.“

Far smilede: ”Og ved du, hvad der 
passer godt sammen med kærlige ger-
ninger?“

Faderen og datteren smilede og sag-
de på samme tid: ”Grøntsagssuppe!“

ne ansigt til at lyse op efter en lang 
arbejdsdag. ”Din mor bad mig om at 
købe en masse lækre gulerødder, ærter 
og broccoli, så jeg tror, at der venter en 
lækker grøntsagssuppe med friskbagt 
brød til aftensmad. Jeg købte endda 
nogle æbler og bananer til dessert.“

Han startede motoren og manøvre-
rede forsigtigt lastvognen ud i trafik-
ken. Sarah smilede: ”Ja, jeg kan godt 
lide suppe,“ sagde hun stille, og kigge-
de igen ud ad vinduet på bilerne og de 
mennesker, som lastvognen passerede. 
”Er du okay?“ spurgte hendes far, imens 
han skævede hen imod hende. ”Du ser 
så alvorlig ud, og du snakker ikke så 
meget, som du plejer.“

Sarah rystede på hovedet. ”Jeg har 
det fint, men jeg forstår det bare ikke.“

”Hvad forstår du ikke?“
Pigen kiggede over på sin far. ”Sidste 

sabbat sagde præsten ovre i kirken, at 
vi skulle tage Guds kærlighed med ud 
til alle i hele verden. Kan du huske det? 
Han sagde: ’Gå ud til hele verden!‘“ Hun 
sukkede og sagde: ”Men jeg er kun én 

SARAH KIGGEDE UD ad vinduet i sin 
fars lastvogn og så trafikken snegle sig 
forbi. Hvordan kan det lade sig gøre? 
tænkte hun med rynket pande. Der er 
så mange mennesker, og jeg er kun én 
lille pige.

Far åbnede døren i chaufførsiden og 
satte en pose med dagligvarer på sædet 
ved siden af hende. Så hoppede han ind 
i lastvognen og tog sin sele på. ”Er du 
sulten efter grøntsagssuppe?“ spurgte 
han med et smil, som fik hans solbru-
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”HAN SAGDE TIL DEM: 
’KOM OG FØLG MIG, SÅ 
VIL JEG GØRE JER TIL 
MENNESKEFISKERE.‘“ 
/ MATT 4,19

GØR DIG KLAR TIL AT GÅ UD

Tænk på din yndlingshistorie om Jesus. 
Hvilke tre ting sætter du mest pris på 
ved ham?

Prøv at komme på fire forskellige 
måder, hvor du kan være mere ligesom 
Jesus, imens du deler hans kærlighed 
med andre.

At fiske efter 
mennesker

for en person, så vil enhver ond ånd, 
som måske kunne være i nærheden, 
flygte i en fart. Læreren sagde også, at 
bøn jager de onde ånder væk, som spre-
der vrede, sorg og skyldfølelse. Det er 
kraftfulde ting!“

Mor rakte ud og kærtegnede pigens 
ansigt. ”Wow, min datter, disciplen. Jeg 
tror, at Jesus vil hjælpe dig hvert eneste 
skridt på vejen, Sarah. Han vil være 
hos dig, hvor end du går hen, og han vil 
lære dig, hvad du skal sige og gøre. Når 
vi har Jesus som partner, så er vi i gode 
hænder.“

Sarah nikkede. ”Det er derfor, at jeg 
læser denne her bog igen. Hvis jeg skal 
arbejde sammen med ham, så bliver jeg 
nødt til at vide alt, hvad jeg kan om min 
partner.“

Far gav mor et lille blink med øjet og 
nikkede. ”Min datter, disciplen,“ sagde 
han med et smil. ”Det kan jeg godt lide!“

Senere på aftenen fandt mor sin lille 
pige liggende på sengen med en børne-
bibel. Det var kun nogle få år siden, at 
mor havde læst bøgerne for hende, og 
nu læste hun selv takket være de tålmo-
dige skolelærere.

”Nå,“ sagde mor og satte sig på kan-
ten af sengen. ”Hvad er det så, at discip-
le gør?“ Sarah grinede. ”Åh det er me-
get spændende,“ sagde hun begejstret. 
”Først lærer de alt det, de kan om Jesus. 
Så går de ud og viser andre folk, hvor-
dan Jesus var.“

”Det lyder da også spændende,“ sag-
de mor.

”Og de fortæller historier fra Bibe-
len, ligesom de her.“ Sarah viste bogen 
frem. ”Og de hjælper folk, som er ban-
ge og bekymret. Nogle gange rejser de 
forskellige steder hen for at sikre sig, at 
fattige mennesker får mad, og at der er 
læger til at tage sig af de syge. De syn-
ger endda sange om Jesus. Jeg kender 
mindst tre kanongode sange om Jesus.“ 
Pigen tænkte sig lidt om. ”Åh, og så ud-
driver de onde ånder.“

”Hvad gør de?“ gispede mor.
”Bare rolig,“ fnisede Sarah. ”Det er 

ikke så skræmmende, som du tror. Jeg 
lærte i sabbatsskolen, at når du beder 

”JEG VIL GERNE være en discipel,“ sagde 
Sarah ved spisebordet.

Mor og far gik i stå med skeen halv-
vejs op til munden.

”OK,“ sagde far.
”Det er da dejligt,“ sagde mor med et 

smil.
Duften af friskbagt brød og grønt-

sagssuppe fyldte køkkenet, imens den 
lille familie nød deres måltid sammen. 
Både mor og far vidste, at når deres 
datter kom med sådan en erklæring, så 
havde hun tænkt meget over det, og der 
skulle til at ske noget vigtigt. ”Kan du 
begynde med at være en discipel efter 
maden?“ foreslog mor. ”Jeg vil så nødig, 
at din suppe bliver kold.“

Sarah grinede. ”OK,“ sagde hun, og 
tog en stor bid af sit friskbagte stykke 
brød. ”Men jeg er lidt spændt på det.“
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”NÅR VERDEN HADER JER, 
SKAL I VIDE, AT DEN HAR 
HADET MIG FØR JER.“ 
/ JOH 15,18

noget til gengæld. Og hvad det end er, så 
har de ikke lyst til at gøre det.“

”Jamen, det er da fjollet,“ sagde Sa-
rah. ”Jeg ville bare gerne hjælpe Peter 
med at klare prøven og undgå at få bal-
lade.“

”Det er, fordi du udøver Guds kær-
lighed og ikke jordisk kærlighed. Jesus 
drog omsorg for andre, bare fordi han 
elskede dem, og han ville gerne have, at 
de gjorde, hvad der var rigtigt. Men der 
var nogle mennesker, som ikke havde 
lyst til at gøre, hvad der var rigtigt, så 
de afviste Jesus. Og de hadede ham.“

Sarah lukkede øjnene. ”Der er så 
meget, jeg skal lære om det at være en 
discipel.“

”Ej, det ved jeg nu ikke,“ sagde hen-
des far med et grin. ”Det lyder som om, 
at Gud allerede er ved at lære dig nogle 
vidunderlige ting. Han er i gang med at 
hjælpe dig med at vokse og modnes. Det 
kan vi takke ham for.“

Og det gjorde de.

vede. ”Han hader mig. Han hader mig 
simpelthen.“

Far blinkede med øjnene. ”Wow, det 
må have gjort ondt.“

”Og nogle af de andre børn sagde, at 
jeg bare prøvede på at imponere Peter 
med mine matematikevner. Nu hader 
de mig også.“ Sarah rystede på hovedet. 
”Det er noget møg at være en discipel!“

Sarahs far kørte ud af parkerings-
pladsen og begyndte at køre hjem. ”Må 
jeg dele et bibelvers med dig?“ spurgte 
han.

”Tja, hvorfor ikke,“ sagde Sarah uden 
begejstring.

”Johannesevangeliet kap. 15, vers 18, 
siger: ’Når verden hader jer, skal I vide, 
at den har hadet mig før jer.‘“

Sarah rynkede panden. ”Hvem sag-
de det?“

”Jesus.“
”Er det rigtigt?“
”Jep! I det næste vers sagde han: ’Var 

I af verden, ville verden elske jer som sit 
eget; nu er I ikke af verden, men jeg har 
udvalgt jer af verden, derfor hader ver-
den jer.‘ Der var nogle folk, der hadede 
Jesus, når han ville hjælpe dem.“

”Hvorfor?“
”Tja, der er nogen, som bare ikke sto-

ler på Guds kærlighed. De tror, at det 
fungerer på samme måde som jordisk 
kærlighed, hvor du skal give noget til 
gengæld. De tror, at hvis man er venlig 
imod dem, så er det, fordi du vil have 

SARAH HOPPEDE OP i lastvognen, læ-
nede hovedet mod sædet og sukkede 
dybt. Far kiggede på hende i et stykke 
tid. ”Hvad skete der?“ spurgte han blidt. 
”Dumpede du til en prøve? Tabte dit ba-
seballhold i frikvarteret? Sagde nogen 
noget grimt til dig?“

Sarah så på eleverne, der skyndte sig 
afsted til skolebussen. ”Nej, nej og … ja,“ 
sagde hun.

”Har du lyst til at snakke om det?“
”Jeg vil bare gerne være en god disci-

pel.“
”Det ved jeg.“
”Jeg vil bare gerne dele Guds kærlig-

hed.“
”Det ved jeg.“
”Hvordan kan det så være, at da jeg 

sagde til min klassekammerat Peter, 
at han ikke burde snyde til matema-
tikprøven, men at jeg kunne hjælpe 
ham, så han kunne lære 9-tabellen, så 
sagde han: ’Lad mig være. Bare gå væk! 
Jeg har ikke brug for din hjælp!‘ Og så 
kaldte han mig noget grimt.“ Sarah tø-

De hader mig

GØR DIG KLAR TIL AT GÅ UD

Prøv i denne uge at lave en liste, hvor 
der står, hvordan du kan hjælpe folk. 
Og gå så og giv Guds kærlighed til dem. 
Husk, at der findes ikke venlige gernin-
ger, som er for små. I deres verden kan 
det være en kæmpe hjælp!
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”I ER VERDENS LYS. EN BY, 
DER LIGGER PÅ ET BJERG, 
KAN IKKE SKJULES.“ 
/ MATT 5,14

det til at stige og falde. Du virker altid 
til at vide meget om fysik. Kan du for-
klare det for mig?“

Terry smilede. ”Jeg elsker månen,“ 
sagde han begejstret, og satte sig ved si-
den af Sarah. ”Ser du, der er noget, som 
hedder tyngdekraften.“

Imens deres klassekammerater le-
gede udenfor, sad den triste dreng og 
disciplen og snakkede om solsystemets 
hemmeligheder.

vist nok godt forstå. Hvis jeg diskutere-
de det med ham eller sladrede om ham, 
så ville han bare få det værre, og det vil-
le jeg ikke have.“

Justin rystede på hovedet og gik hen 
imod døren. ”Du er underlig Sarah. 
Held og lykke med det der discipel-no-
get.“

Sarah smågrinede. ”Tak Justin. Det 
får jeg brug for.“

Få minutter senere fornemmede Sa-
rah, at der stod nogen ved siden af hen-
de. Da hun kiggede op, så hun Terry stå 
ved siden af hende. ”Undskyld,“ sagde 
drengen. ”Jeg fortalte læreren, hvad jeg 
gjorde, og hun sagde, at jeg skulle være 
indenfor i resten af frikvarteret. Hun 
sagde, at du gerne må gå ud igen, hvis 
du har lyst.“

Sarah tænkte sig om i et øjeblik. 
”Hvad ved du om månen?“

Terry rynkede panden. ”Månen?“
”Ja. Jeg læser om månen, og jeg for-

står ikke, hvordan den kan få tidevan-

”HVORFOR BLEV DU ikke sur?“
Sarah kiggede op fra sin fysikbog og 

så sin klassekammerat Justin Wilcox 
stå ved siden af hende. Sveden dryp-
pede ned ad hans ansigt, og han havde 
hattehår fra sin kasket. ”Hvad sagde 
du?“ spurgte hun.

”Terry sagde, at du slog hans arm, 
men det gjorde du ikke, og så sendte 
læreren dig ind i resten af frikvarte-
ret. Du gik bare ind uden at sige noget. 
Hvorfor blev du ikke sur?“

Sarah lænede sig tilbage i stolen. ”Jeg 
spurgte min mor, hvorfor Terry er led 
ved mig. Hun sagde, at han er vred, for-
di hans far er rejst, og han kommer nok 
ikke tilbage. Så han går rundt og siger 
vrede ting, fordi han faktisk er ked af 
det. Jeg tror måske, at han gerne vil 
have, at andre også skal være kede af 
det.“

Justin rynkede panden. ”Så du gik 
glip af dit frikvarter udenfor, fordi 
du ikke ville skabe problemer for den 
dreng, som fik dig til at gå glip af dit 
frikvarter?“

Sarah trak på skuldrene. ”Det, tror 
jeg nok, er rigtigt.“

”Du burde have slået hans arm,“ ind-
rømmede Justin. ”Han havde jo allere-
de sagt, at du gjorde det.“

Sarah grinede. ”Det er ikke, hvad en 
discipel gør.“

”En discipel? Hvad snakker du om?“
Sarah sukkede. ”Jeg lærte i kirke, at 

jeg burde være en discipel for Jesus. At 
være en discipel betyder, at man nogle 
gange skal sætte andre før sig selv, selv 
når de fortæller løgne om dig. Terry er 
både ked af det og vred, og det kan jeg 

Lyset

GØR DIG KLAR TIL AT GÅ UD

Hvordan tror du, at en af Jesu disciple 
ville håndtere disse situationer?

1. Klassen får en ny elev.

2. En klassekammerat, som bor i  
nærheden af dig, er syg, og kan i 
kke få lavet alle sine lektier.

3. Nogen kalder dig noget grimt i  
frikvarteret.

[27]
BØ

RN
EN

ES BED
EU

G
E · TIRSD

A
G



”INTET RÅDDENT ORD 
MÅ UDGÅ AF JERES 
MUND, KUN ET GODT 
ORD TIL NØDVENDIG 
OPBYGGELSE, SÅ  
DET KAN BLIVE TIL 
VELSIGNELSE FOR DEM, 
DER HØRER DET.“ 
/ EF 15,18

Miller. ”Så mit råd til dig er, at du skal 
tilbringe mere tid sammen med folk, 
komme med opmuntrende ord på de 
sociale medier, være aktiv i din menig-
hed og udvikle dine talenter. Det er alt 
sammen en del af det at gå i kærligheds-
skolen.“

Sarah smilede bredt, da hun gik hen 
imod døren. ”Tak pastor Miller,“ sagde 
hun. ”Jeg vil starte i den skole i dag!“

”Vi ses til time.“ svarede han, imens 
han vinkede.

deres hjerter, og de leder altid efter må-
der, hvor de kan bruge den kærlighed. 
De vil gerne vide, hvordan de kan blive 
bedre til at tjene deres familie, tjene de-
res venner, tjene deres klassekammera-
ter, endda tjene deres land.“

”Hvad laver de så på den skole?“ 
spurgte Sarah.

”De studerer Bibelen, de lærer af hin-
anden, de udvikler personlige talenter, 
som vil hjælpe dem til at dele endnu 
mere af Guds kærlighed. Det er ligesom 
en musiker, som spiller på sit instru-
ment, eller en kunstner eller en foto-
graf, som tager smukke billeder. Jeg 
bestiller opmuntrende bøger online, 
som jeg giver til de indsatte i det lokale 
fængsel. De sætter pris på det.

Ser du, vi lærer mere om Guds kær-
lighed, når vi deler Guds kærlighed. 
Al vores træning og det, vi studerer, 
udvikler vores talenter og gør os bedre 
til det, vi gør. Hvis vi bliver forvirrede 
eller klokker i det, så hjælper Jesus os 
med glæde med at løse problemet.“

Sarah tænkte sig om: ”Så Jesus bliver 
ikke flov over mig. Han tænker bare: 
Hør, den discipel har brug for lidt mere 
træning.“

”Det er fuldstændig rigtigt!“ sagde 

PASTOR MILLER KIGGEDE op fra sin 
computer og så, at der stod en i døren 
til kirkekontoret. ”Jamen, hej med dig 
Sarah. Hvad har fået dig til at komme 
til vores smukke kirke på en tirsdag?“ 
Sarah lagde sin rygsæk ved siden af 
læderstolen henne ved vinduet og sat-
te sig med et suk. ”Er der en skole for 
disciple?“ spurgte hun. ”Jeg tror, at jeg 
har brug for en lektion eller to.“

”Om hvad?“
”Om hvordan man kan være en bed-

re discipel! Nogle gange klarer jeg det 
ret fint. Andre gange bliver jeg forvir-
ret og klokker i det. Jesus bliver sikkert 
flov over mig.“

”Åh,“ sagde Miller, imens han nikke-
de. ”Det lyder, som om du burde gå på 
Guds Skole.“

”Hvad for noget?“
”Guds Skole. Den går alle disciple i, 

som er i lære og har brug for hjælp.“
Sarah lænede sig frem i stolen. ”Hvor 

er den henne?“
”Tja, det kan være en kirke, en sab-

batsskole eller dit hjem. Jeg har endda 
gået på skolen i et fængsel.“

”Et fængsel?“ udbrød Sarah. ”Det for-
står jeg ikke.“

Manden grinede. ”Guds Skole er ikke 
et bestemt sted, Sarah. Det er en hold-
ning. Disciple har en masse kærlighed i 

GØR DIG KLAR TIL AT GÅ UD

Her er dine opgaver i kærlighedsskolen. 
Sæt en ring rundt om dem, du vil løse i 
denne uge.

Hver dag i en uge skal du læse et kapitel 
i evangelierne (Matthæus, Markus, 
Lukas eller Johannes).

Tilbring en time ude i naturen, hvor du 
beder Gud om at vise dig noget utroligt.

Øv dig på et af dine talenter, indtil du er 
blevet bedre til det, og del det så med 
en anden.

Præstens 
lære
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”HEREFTER MÅ INGEN 
VOLDE MIG BESVÆR; 
FOR JEG BÆRER JESU 
SÅRMÆRKER PÅ MIN 
KROP.“ 
/ GAL 6,17

”Jeg prøver på at være en discipel,“ 
sagde Sarah eftertænksomt.

”Det ved jeg,“ svarede bedstefar. 
”Nogle gange bliver disciple såret af 
folk, som ikke kan lide, hvad de siger, 
prædiker, synger eller skriver. Nogle 
gange kommer arrene fra sårende ord 
eller lede handlinger. Men sande di-
sciple ved, at de ar betyder, at de deler 
Guds kærlighed.“

”Jeg er ked af, at du blev skudt bed-
stefar,“ sagde Sarah.

”Det er prisen, man nogle gange be-
taler for at være en god politibetjent,“ 
sagde bedstefar.

”Jesus har ar,“ sagde Sarah blidt. 
”Præsten i kirken sagde, at arrene er 
i Jesu hænder og i hans side, som han 
fik, da onde mennesker hængte ham op 
på et kors. En dag kommer jeg til at se 
dem.“

”Det ved jeg,“ sagde bedstefar trist. 
”Og apostlen Paulus blev pisket flere 
gange, fordi han prædikede om Jesu 
kærlighed. Hans ryg havde mange ar.“

”Holdt han op med at prædike?“
”Næ nej! Han prædikede endnu flere 

steder. Senere skrev han: ’Jeg har ar på 
min krop. De viser, at jeg tilhører Jesus 
Kristus.‘ Han skammede sig ikke. De ar 
var bevis på, at han var en sand discipel.“

”HVAD ER DET?“ spurgte Sarah, da hun 
sad ved siden af sin bedstefar på sofa-
en. Ilden fra pejsen kastede et varmt lys 
hen over tæppet på stuegulvet.

”Nåh, mener du det her gamle ar?“ 
svarede bedstefar, imens han kiggede 
på sin venstre arm, som Sarah pegede 
på. ”Den fik jeg, da jeg var politibetjent. 
Der var en, som ikke kunne lide, at jeg 
prøvede på at forhindre ham i at begå 
kriminalitet, så han skød mig.“

Pigen rynkede panden. ”Gjorde det 
ondt?“

”Ja, meget!“
”Hvad skete der med ham, som skød 

dig?“
”Han kom i fængsel.“
”Det var du sikkert glad for!“
Bedstefar rystede langsomt på hove-

det. ”Ikke rigtigt. Det gjorde mig ked af 
det, at jeg ikke kunne hjælpe ham til at 
leve et bedre liv.“

”Han skød dig bedstefar! Han skød 
dig! Du har et ar som bevis!“

”Tja, altså han affyrede pistolen. Men 
jeg vil hellere leve med et ar og være fri, 
end at leve uden et ar, men være i fæng-
sel. Ville du ikke også?“

Sarah nikkede langsomt. ”Hvorfor 
sårer onde folk gode folk? Hvorfor laver 
de ar?“

Manden rynkede panden. ”Jeg tror, 
at onde folk ikke kan lide gode folk. 
Måske er de misundelige. Måske tæn-
ker de: ’Den gode person får mig til at 
se dårlig ud. Så jeg vil såre ham, og så 
bliver han måske ond ligesom mig. Så 
er jeg ikke den eneste, som er ond.‘“

GØR DIG KLAR TIL AT GÅ UD

Understreg det du helst vil have.

Et liv fyldt med Satans onde handlinger  Et liv fyldt med Guds velsignelser

Et evigt liv med Jesus i Himlen  Et kort liv på denne jord

En samvittighed fuld af skyld og skam  En ren og håbefuld samvittighed

Ar
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”GLÆD JER ALTID I 
HERREN! JEG SIGER 
ATTER: GLÆD JER!“ 
/ FIL 4,4

At besvare 
kaldet

sig op. Hun kiggede over for at se, hvem 
det var, og hun gispede. Det var Terry – 
drengen, som havde givet hende proble-
mer i skolen. Han havde løjet om hende, 
gjort nar ad hende og gjort hendes liv 
sværere. Med tiden var han blevet lidt 
venligere, men hans tidligere handlin-
ger gjorde stadig ondt.

Nu stod han i en kirke fyldt med 
mennesker og sagde: ”Jeg vil gerne 
være en discipel. Jeg vil gerne give mit 
liv til Jesus.“

Der var flere i menigheden, som rej-
ste sig, men det lagde Sarah ikke mær-
ke til. Hun indså, at Jesus havde brugt 
hende til at røre et andet menneskes 
hjerte.

Hun havde aldrig følt så stor en glæ-
de i hele sit unge liv.

Imens præsten bad for dem, som 
stod op, kunne Sarah mærke, hvordan 
hun fik tårer i øjnene. Det havde foran-
dret hendes liv, da hun besvarede kal-
det til at blive en discipel, og hun kunne 
slet ikke forestille sig at være andet end 
en discipel. Lige meget hvad der skete 
i fremtiden, så vidste hun, at hun altid 
ville dele Guds kærlighed med alle, hun 
mødte. Hun ville altid være en discipel.

Da præsten afsluttede sin bøn, slutte-
de Sarah af med et højlydt ”Amen!“

pel, og selvom det ikke altid var nemt, 
så vidste hun, at det var den rigtige be-
slutning.

Lige fra det øjeblik, hvor hun rejste 
sig og sagde: ”Jeg vil gerne være en di-
scipel“, havde hendes liv været fuldt 
af udfordringer og muligheder. Sarah 
havde endda snakket med nogle af sine 
klassekammerater og inviteret dem 
til at komme til nogle specielle møder 
i hendes kirke – til møder fyldt med 
smuk musik og sjove historier. Nogle af 
dem var endda gået med, og de havde 
nydt at lytte til pastor Miller og høre an-
dre folk dele deres talenter. De unge be-
søgende kunne især lide manden, som 
spillede på marimba, og kvinden, som 
sang, imens hun spillede på en ukulele. 
Flere af hendes klassekammerater var 
der sammen med deres forældre, og de 
sad ved siden af hende, imens de lytte-
de til orgelspillet, og Miller ventede på 
svar fra hans appel.

Pludselig hørte Sarah kirkebænken, 
som hun sad på, knirke, da nogen rejste 

PASTOR MILLER SMILEDE til menig-
heden, da han gentog sine ord. ”Er der 
nogen her, som gerne vil dedikere deres 
liv til Jesus? Er der nogen, som gerne vil 
rejse sig og erklære: ’Jeg vil gerne være 
en af Kristi disciple og følge ham, hvor 
end han leder mig?‘“

Sarah sad næsten forrest i kirken 
sammen med sine forældre, da præsten 
kom med sin appel. Hun følte en stor 
glæde indeni, for hun havde allerede 
besvaret det kald nogle måneder forin-
den. Hun havde valgt at være en disci-

GØR DIG KLAR TIL AT GÅ UD

Kunne du tænke dig at være en disci-
pel? Så skal du blot bede denne bøn 
hver morgen:

”Kære Jesus. Jeg vil gerne være en af 
dine disciple. Lær mig, træn mig og 
vejled mig på hvert eneste skridt af min 
vandring. Jeg tilhører dig. Amen!“
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”GLÆDEN, SUCCESEN, 
HERLIGHEDEN VED AT 
TJENE JESUS ER ALTID 
AT VÆRE KLAR MED ET 
LYTTENDE ØRE FOR AT 
BESVARE MESTERENS 
KALD: ’HER ER JEG; 
SEND MIG.‘“  
/ ELLEN WHITE*

Det er aldrig 
for sent

Satans magt, og din egen selvstændige, 
stædige vilje,“ skrev hun. Hun mindede 
ham om, at han blev nødt til at overgive 
sit liv til Gud.

Så skete der noget utroligt. Edson 
troede på hende. Han sagde til sig selv: 
Jeg er ikke på den rigtige vej til himlen. 
Jeg bliver nødt til at forandre mig.

Og det gjorde han faktisk! Efter en 
del bøn begyndte han så på en helt ny 
tjeneste. Han sejlede på et lille damp-
skib, kaldet Morning Star, på Missis-
sippifloden og ned til det sydlige USA. 
Han brugte den som kirke og skole for 
sorte amerikanere i det område og del-
te evangeliet med dem. Med tiden hjalp 
han med at oprette 15 skoler, et forlag, 
der skaffede bøger til sorte amerikane-
re, og et sanatorium som kunne hjælpe 
dem med deres medicinske behov.

Edson Whites historie giver en vid-
underlig illustration af to vigtige lekti-
oner. For det første bør forældre aldrig 
give op med hensyn til deres børn. El-
len skrev mange breve til sin søn, og 
hun fortalte ham altid, hvor meget hun 
elskede ham. For det andet er det aldrig 
for sent at blive en af Jesu disciple.

Det er grunden til, at Edson var klar, 
da han endelig lod Jesus komme ind i 
sit hjerte, og han hørte frelseren sige: 
”Gå ud i verden, og del min kærlighed,“ 
”Jeg vil gå!“ sagde han med glæde.

Det er, hvad disciple gør.

* Selected Messages, 2. bd., s. 168

ELLEN WHITE VENDTE og drejede sig i 
søvne. Drømmen virkede så ægte. Hun 
så på sin søn, Edson, imens han legede 
med en gruppe venner på stranden. De 
var så fokuseret på, hvor sjovt de havde 
det, at de ikke lagde mærke til, at de kom 
længere og længere væk fra bredden.

Bølgerne blev højere og højere og 
skyllede lydløst hen imod gruppen, in-
den den knækkede med et brøl. Ellen 
gispede. ”Skynd jer!“ råbte hun, imens 
vinden, vandet og bølgerne larmede. 
”Understrømmen! Understrømmen!“

Ellen vidste, at når bølgerne gik til-
bage ud mod havet, så kunne de hive de 
unge mennesker med ud. De ville sik-
kert drukne. Pludselig hørte hun Edson 
skrige. Så vågnede hun, og hun rystede.

Men hendes søn var ikke ung. Han 
var 43 og boede langt væk. Han havde 
haft et smertefuldt liv, hvor han havde 
begået mange fejl, og hvor han havde 
løjet om sine forhold. Ellen havde endda 
været nødt til at betale kaution for at få 
ham ud af fængsel flere gange.

Edsons far var død, og det var to af 
hans brødre også. Han var imod alt, 
hvad hans mor stod for, og det havde 
han sagt til hende flere gange.

Ellen White skrev et brev til ham den 
samme dag og fortalte ham om mare-
ridtet. ”Understrømmen repræsenterer 

GØR DIG KLAR TIL AT GÅ UD

Er du klar til at gå ud og være en  
discipel? Bed over disse ideer:

Meld dig som frivillig i et lokalt suppe-
køkken og server maden med et smil.

Find muligheder for at indsamle penge 
til ADRA.

Tilbyd at hjælpe til i kirken.

Skriv opmuntrende hilsner til nogen,  
som har det svært.
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