
Discipelskab 
 

Jesus siger, at den, der følger ham, er hans discipel. Det betyder, at Jesus er lærermesteren, og at den der 
følger ham står i lære hos ham. At være discipel er at være elev / lærling hos Jesus. Jesus levede på alle 
punkter, som Gud ønsker et menneske skal leve, og som det er bedst for mennesket at leve. Jesus 
underviste om Gud, om mennesket og om relationen mellem Gud og mennesker og mennesker imellem. 
Og det gjorde han med sine ord og med liv / sit forbillede. Den undervisning var helt og fuldt efter Guds 
hjerte.  
 

Derfor handler det om, at den, der er discipel / efterfølger af Jesus, lærer mere og mere at tænke, tro og 
leve sådan som Jesus gjorde det og underviste om det. Jesus gav sine apostle, som har skrevet Det Nye 
Testamente, fuldmagt og myndighed til at fuldføre hans undervisning og oplæring under vejledning og 
inspiration af Helligånden. ’Den, der hører jer, hører mig, og den, der forkaster jer, forkaster mig.’ (Luk 
10,16. Se også Matt 10,40 og Joh 16,13 + 14,26). 
 

Nu kan vi jo ikke gå rundt og lære af Jesus, som de første disciple gjorde. Men de som var oplært af Jesus, 
lærte videre til andre / disciplede andre. Og de gav det så igen videre til andre. Indtil det er kommet til os. 
Og vi lærer så igen videre til vores børn, til børn og unge i menigheden, til nye i troen, ja, til hinanden i 
vores daglige liv med hinanden. Én har erfaring og indsigt på ét område (f.eks. konfliktløsning), og en anden 
har erfaring og indsigt på et andet område (f.eks. bibelundervisning til børn). 
 

FØRSTE AFTEN: 

Spørgsmål/samtale/refleksion i MG 
 

Forslag til handlinger/aktiviteter personligt eller i MG 

1. Læs 1 Pet 2,20-24. Apostlen Peter skriver 
om at gå i Jesu fodspor. 
 

a) Peter peger på konkrete karakter 
egenskaber hos Jesus, som vi skal 
efterligne. Hvilke?  
 

b) Hvilken af disse har du sværest ved at 
følge? Hvordan oplever du det? 
 

c) Peter peger også på, hvordan Jesus har 
sat os fri til at efterligne ham. Hvordan? 
 

d) Hvordan kan den frisætning hjælpe dig til 
at følge Jesus på de områder, hvor du har 
sværest ved det?  
(Tal evt. om Åndens frugter i Gal 5,22 og 
overvej hvilken el. hvilke, der giver dig den 
største udfordring). 

 

AD 1. - Arbejd med den/de ting du har det sværest med 
i forhold til karakteregenskaber / Åndens frugter: 
 

 Aftal evt. med de andre i MG, at de beder for dig, og 
at de spørger til, hvordan det går. Konkret f.eks.: 
 Næste gang jeg bliver hidsig, vil jeg … 
 Næste gang jeg skælder ud, vil jeg bagefter … 

 

 Tag det selv med i din egen bøn. Del det evt. også 
med din ægtefælle / en god ven og bed over det 
sammen. 

 

 Brug den kraft Peter peger på og husk, at du er sat 
fri til at leve det her liv, du har ret til at leve det. Og 
Helligånden er din hjælper.  

 

 At leve ret er altid sværest i forhold til dem, man har 
de nærmeste relationer til f.eks. familien. Det er så 
også her, det bliver til størst velsignelse, når vi 
vokser og præges mere og mere af Guds kærlighed i 
vores hverdagsliv med hinanden.  

 

       Overvej med dig selv eller evt. sammen med din     
       ægtefælle eller en god ven, hvordan dette ser ud for  
       dig. Hvordan er det lige det går? 
 

 

  



ANDEN AFTEN: 

Spørgsmål/samtale/refleksion i MG Forslag til handlinger/aktiviteter personligt eller i MG 
 

2. Her er en oversigt over, hvordan Jesus gav 
sine disciple vækst: 

a. Han var sammen med dem 
i. Fællesskab 24/7 

ii. Undervisning 
1. Forbillede 
2. Ord 

b. Han trænede dem / sendte dem ud 
på øvelse 

i. Livet 
ii. Tjenesten 

c. Han gav dem myndighed og kraft 
 

  - Hvad kan vi lære af dette i forhold til at 
disciple andre og få dem til at vokse? 
 

  - Hvem har du et særligt ansvar for? 
 

  - Prøv og del med hinanden oplevelser med 
personer i jeres liv (helt fra barndommen og 
indtil i dag), som lærte jer noget, som fik jer 
til at vokse og modnes som kristne. 

 

AD 2. - Er der nogle af dem, du har et særligt ansvar for, 
som du skal være mere bevidst om at disciple? Få MG 
til at bede for det og følge op på det. 
 

          - Er der en tjeneste / et kald / en opgave som du 
gerne vil prøve af eller blive oplært i? Så overvej hvem i 
menigheden, der har erfaring på det område og spørg 
om du må få lov at være discipel. Spørg evt. præsten 
eller en anden leder, hvis du er i tvivl om, hvem det kan 
være. 
 

3. Læs Mark 8,34-35; Luk 14,27+33; Luk 9,23. 
Jesus taler kompromisløst om det at følge 
ham efter. 
 

a. Kalder Jesus os til at være glædesløse 
livsfornægtere? Hvad er hans pointe 
her? 
 

b. Hvordan ser det ud i praksis at sætte 
Jesus først i sit liv – sådan på en 
ganske almindelig grå hverdag? 

 

AD 3. – Er der noget i dit liv, der hindrer dig i at sætte 
Jesus først og følge ham efter kompromisløst? I så fald 
bør du overveje følgende: 
 

 Hvad er konsekvensen, hvis du ikke gør noget ved 
det? 

 

 Hvis det er noget, du ikke selv, i fællesskab med din 
Frelser, formår at få taget hånd om, så sørg for at 
finde én, du kan dele det med. 

 

 Hvem er det, du kan dele det med? 
o Er det for privat til at dele med MG, så kan 

du måske gøre det med din ægtefælle eller 
en god kristen ven. 
 

o Er det heller ikke muligt, så del det med 
præsten, som på en særlig måde er bundet 
af tavshedspligt. 

 

 
 


