Åndeligt discipelskab
– ved at se på Jesus

Forståelse af discipelskab
•
•
•
•
•
•
•

Mere end ord og begreber – og ”livsstil”
Mere end modeller og koncepter og typer
Mere end nådegaver og tjeneste
Mere end ledelse og lederskab
Mere end at vokse åndeligt (kvantitativt og kvalitativt)
Mere end smeltedigel i menighedens liv og tolkning
Mere end how-to-do-it / praksis
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Forståelse af discipelskab
discipelskab

helliggørelse

(mit liv i Kristus)

udrustning
(kraft / tjeneste)

(Kristus i mig)

åndelig modning
(opbygges / frugter)

Forståelse af discipelskab
• Gud Faders barn (ny-skabning)
• Sønnen Jesus som bror (medarving)

• Tjener ved Ånden (helligt tempel for HÅ)
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Forståelse af discipelskab
• Kaldet og sendt – hele mit liv (ånd, sjæl og legeme)
• kald og stand

daglige liv (med Gud og næsten)

• Discipel (det særlige?) - - kristen (en betegnelse?)
• liv og lære – mit liv i Kristus kommer til udtryk (praksis)
• lære, liv og mission – min vandring mod målet i Jesus
afspejler sig i mit liv (Ordets hører og gører)

Perspektiver på discipelskab
• Trinitarisk:
• skabelse:
• gudsopfattelse + værdi + forvalte

• frelse:
• kristen tro og liv – tilegnelse + ”imitatio”

• åndeligt:
• nådemidler, fællesskab, syndernes forladelse,
opstandelse/håb
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Perspektiver på discipelskab
• Kristologisk:
• bevidsthed om at tilhøre Kristus
• ”identitet” (dåbens nåde og liv)
• Teocentrinsk:
• leve i fællesskab med den treenige Gud (ved ham
og ham: bøn og sendelse)

Perspektiver på discipelskab
• Inkarnatorisk:
• sendt i/med en mission (missional) – i Guds
mission og på hans løfter (efterfølgelse)
• et liv i Guds stad, som leves i menneskets by
• imitation i lidelse og herlighed
• platforme i samfundet og vise vej
• afkald, selvfornægtelse og forpligtethed over for
Guds rige
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Befaling og løfte for Kristi Kirke
Men de elleve disciple gik til Galilæa til det
bjerg, hvor Jesus havde sat dem stævne. Og da
de så ham, tilbad de ham, men nogle tvivlede.
Og Jesus kom hen og talte til dem og sagde:
»Mig er givet al magt i himlen og på jorden.

Befaling og løfte for Kristi Kirke
Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine
disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens
og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at
holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg
er med jer alle dage indtil verdens ende.« (Matt
28,16-20)
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Tanker om discipelskab
Joh 1,35-51: Discipelskab – og den mangfoldige Kristus
• Discipelskab er en relation; et dybere lag i den kristne
identitet (en rolle vi aldrig kommer ud af!)
• Også som modne disciple: at finde sig selv som
discipel (aldrig udlært!)
• Discipelskab er en vandring med Jesus – et konkret
nedslag af relationen (”Følg mig!”)

Tanker om discipelskab
• Discipelskabet begynder med en andens henvisning til
Jesus ( at få Jesus udpeget)
• Jesu mangfoldighed og disciplenes forskellighed
• præsenteres med en række navne og titler:
• Johannes: Guds lam
• Andreas og den anden discipel: Mester og Messias
• Filip: Ham, Moses har skrevet om i loven og ligeså profeterne
• Nathanael: Guds Søn og Israels konge
• Jesus: Menneskesønnen
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Tanker om discipelskab
• Udtrykker forskellige sider og aspekter ved Jesus; han
kan ikke rummes i en enkelt betegnelse.
• Udtrykker forskellige sider af discipelskabet.
• Alle har de noget med enhver discipel at gøre, men i
mødet med Jesus første gang og i den senere vandring
med ham, vil der over tid være forskellige sider ved
Jesus, som træder frem og fylder i vores liv (livsfaser,
tjeneste…).

Tanker om discipelskab
• At være discipel af Guds lam er at vandre med Jesus i
forsoningens og nådens rum (‘han bærer mig!’)
• At være discipel af Mesteren er at vandre med Jesus i
visdommens rum (‘sandheden og kærligheden’)
• At være discipel af Messias er at vandre med Jesus i
håbets rum (‘den herlige fremtid sat ind i nuet’)
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Tanker om discipelskab
• At være discipel af Ham, som Moses har skrevet om i
loven og ligeså profeterne er at vandre i Skriftens
rum (‘den nødvendige bibelske viden for at vidne’)
• At være discipel af Guds Søn er at vandre med Jesus i
evighedens, almagtens og hellighedens og skabelsens
rum (‘begyndelsen og enden – og centrum’ + forskel/relation mellem ‘Skaber og skabning’)

Tanker om discipelskab
• At være discipel af Israels konge er at vandre med
Jesus i lydighedens og tilbedelsens tronsal (‘ven af en
konge’, ‘fuld loyalitet og lydighed + tilbedelse og
bekendelse’, ‘Midt i discipelskabets nærhed har han en
værdighed – jf. kropssprog’)
• At være discipel af Menneskesønnen er at vandre
med Jesus i ringhed og storhed (‘det guddommelige
skjult i det menneskelige’)
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Efterfølgelsens erkendelse
•
•
•
•

Fristelser og forførelse (djævelens snigløb)
Anfægtelser og kampe (åndelig fortvivlelse)
Synd og fald (åndelig realitet)
Lidelse, sygdom og død (skrøbelighedens vilkår)

Efterfølgelsens vished
• Fristelser og forførelse (djævelens snigløb)
• Bibelens vejledning / Kristi kamp

• Anfægtelser og kampe (åndelig fortvivlelse)
• Bønnens rum / Kristi sejr

• Synd og fald (åndelig realitet)
• Bekendelsen og omvendelse / Kristi sonoffer

• Lidelse, sygdom og død (skrøbelighedens vilkår)
• Sjælesorgens hjælp og trøst / Kristi opstandelse og håb
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Barnet som tjener
Tjenerskab i magtesløshed – åndelig lederskab
”Når Jesus afstår fra alt og antager sig en tjeners
skikkelse afspejler han himmerigets autoritet: den er
uforenlig med alle former af verdslig magt, med al
slags lederskab defineret i verdens termer. I samme
stund vi tror os at have magt, tror os at være ledere,
bliver vores hovedinteresse at beholde magten, at
klamre os fast til vores lederskab.”

Barnet som tjener
”I mødet med magtens fristelser måtte Jesus disciple
vægre sig mod at kaldes ledere. Når muligheden for
at udøve indflydelse åbner sig, behøver de, ligesom
deres Mester, at søge ensomheden/stilheden. …”
”Modenhed i Guds rige er ikke at vokse ud af sit
barnekår, men det er at vokse ind i sit barnekår.”
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Augs. Bekendelse – art. 5
Det kirkelige embede
For at vi kan nå til denne tro, er der indstiftet et
embede til at lære evangeliet og meddele
sakramenterne. For gennem ordet og sakramenterne
som midler skænkes Helligånden, der virker tro,
hvor og når det behager Gud, hos dem, som hører
evangeliet om, at Gud ikke for vore fortjenesters
skyld,

Augs. Bekendelse – art. 5
men for Kristi skyld retfærdiggør dem, der tror, at de
tages til nåde for Kristi skyld. Gal. 3.14: For at vi
kunne få åndens forjættelse ved troen. De fordømmer gendøberne og andre, som mener, at mennesker
kan få Helligånden uden noget ydre ord ved deres
egne forberedelser og gerninger.
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Augs. Bekendelse – art. 6
Den nye lydighed
Ligeledes lærer de, at denne tro skal frembringe
gode frugter, og at vi bør gøre de gode gerninger,
Gud har forordnet, af hensyn til Guds vilje, ikke for
at stole på ved disse gerninger at kunne fortjene
retfærdiggørelse for Gud. For syndernes forladelse
og retfærdiggørelsen gribes af troen, således som
Kristi ord også vidner:

Augs. Bekendelse – art. 6
“Når I har gjort alt dette, skal I sige: vi er unyttige
tjenere.” Det samme lærer også de gamle kirkelige
forfattere. Ambrosius siger nemlig: “Dette er
besluttet af Gud, at enhver, som tror på Kristus, er
frelst, uden gerning, ved tro alene, idet han
uforskyldt modtager syndernes forladelse”.
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Augs. Bekendelse – art. 20
Troen og de gode gerninger
Heraf ses det let, at denne lære ikke bør anklages
for at forbyde gode gerninger, men at den langt
snarere bør roses, fordi den viser, på hvilken måde
vi kan gøre gode gerninger. For uden tro kan den
menneskelige natur på ingen måde gøre det første
eller det andet buds gerninger.

Augs. Bekendelse – art. 20
Uden tro anråber den ikke Gud, venter intet af Gud,
tåler ikke korset, men søger menneskelig hjælp og
stoler på menneskelig hjælp. Således hersker alle
lyster og menneskelige råd i hjertet, når troen og
tilliden til Gud er borte. Derfor har Kristus også sagt:
“Uden mig kan I intet gøre”, Joh 15,5.
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Luthers Lille Katekismus
[Ordet – Bibelen]
• De 10 bud
• Troen
• Fadervor
• Dåben
• (Skriftemål)
• Nadver

En leders bøn
Herre Jesus, jeg har glæden og ansvaret
at tro, at vi lige siden min dåb er ét.
Sluk ikke dit nærværs lys i mig.
O Herre, se gennem mine øjne, lyt gennem mine ører,
tal med mine læber, gå med mine fødder.
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En leders bøn
Herre, lad mit fattige menneskelige nærvær
være en påmindelse,
skønt den er svag,
om dit guddommelige nærvær.
For i det omfang, andre lægger mærke til mig,
er det et tegn på, at jeg desværre stadig er grumset
og ikke gennemsigtig.
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