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Chris Steyn, international underviser om discipelskab, anbefaler: 
 
Contagious Disciple-making af David and Paul Watson. 
(Smittende ”discipling”). 
 
Bogen kan købes på den danske netboghandel www.saxo.com, 
søg blot på titlen. 

Peter Jacobsen, sognepræst i Odense, anbefaler: 
Imagine Church - at være discipel 24/7 af Neil Hudson. 

”Med udgangspunkt i erfaringer fra et engelsk kirkeudvklings-
projekt, gives inspiration til, hvorledes kirken kan inspirere sin 
menighed til at leve som disciple af Jesus 24/7 – i familien, på 
arbejdet, på studiet, i sportsklubber og andre steder.” 
(Fra bibliotek.dk). 

”Smukt engagerende, elegant enkel, herligt praktisk. Dette er 
ikke et syv-trins program, men en rejsendes guide til en fantastisk rejse – 
forvandlingen af kirkekultur til at skabe disciple i alle livets faser. Jeg håber 
og beder om, 
at mange vil bruge den.” 
(James Lawrence, Leadership Principale CPAS Arrow England) 

Udgivet af og købes hos Mediacellen (www.mediacellen.dk) 

Else Marie Christensen, medarbejder på KriSoS-bladet, anbefa-
ler: Radikal - hvad må din tro koste dig af David Platt. 

Bogen underviser om, hvad discipelskab, der følger bibelens an-
visninger, indebærer. Herunder ”når disciple gør disciple”. 

”I 'Radikal' udfordrer David Platt dig til at overveje – med et 
åbent hjerte – hvordan vi har manipuleret evangeliet til at passe 
ind i vores kulturelle præferencer. Han viser, hvad Jesus rent 
faktisk sagde om at være Hans discipel.” 
(Fra Scandinavias hjemmeside, læs hele præsentationen på 
www.scandinavia.as/radikal) 

Udgivet af Forlaget Scandinavia. Købes hos dem og på Prorex.dk. 

Bøger til videre læsning 

Denne pjece er udgivet af foreningen KriSoS i juni 2016. Flere eksemplarer 
kan rekvireres hos Inger Ebbesen, inger@krisos.dk, mobil 31904223. 

Pjecen kan også downloades fra www.krisos.dk. 

   

 

KriSoS www.krisos.dk 

Kristne i Social– og Sundhedssektoren 

DISCIPELSKAB 
I PRAKSIS 
Indledning 

KriSoS arbejde og Guds riges arbej-
de hviler på 3 søjler: BØN, EVANGE-
LITATION OG DISCIPELSKAB. 

Eller sagt på en anden måde: BEDE, 
VIDNE, FØLGE 

KriSoS har som fællesskab priorite-
ret bøn. Og har været udholdende 
og trofaste i forbøn gennem årene. 
Det var første søjle i målsætningen. 
Ved de Salinekurser, som KriSoS 
udbyder, er mange blevet inspireret 
til at være vidner. Dermed der været 
fokus på anden søjle. 
Tredje søjle, discipelskab har været 
vanskeligt at arbejde med. Måske 
har vi her svigtet, ikke rigtig forstået 
eller bare forsømt! 
Ofte spørges der i kirken og forenin-
ger, hvorfor bliver vi færre og færre. 
I Sverige, på nordisk HCF ledermøde 
i foråret 2016, gav underviser Chris 
Steyn os et svar: Vi har glemt at 
multiplicere – glemt at gøre disciple. 
Glemt at gøre disciple til disciple. 
 
Burgermodellen. 
Et grundlag for at disciple. 

I de allersidste vers i Mattæus evan-
geliet giver Jesus sit arbejde videre 
til disciplene. Giver dem en plan for 
fremtidens arbejde for Ham, efter 
Han selv er taget hjem til sin far. 

I Matt. 28: 18, 19 
og 20 taler Jesus til 

sine 11 disciple og alle disciple siden, 
derfor også til os: 
Vers 18. Mig er givet al MAGT i him-
len og på jorden. 
Vers 19. 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. 
Vers 20. Og se jeg er MED jer alle 
dage indtil verdens ende. 

Alle kender i dag en burger. Den be-
står af en overskåret bolle med no-
get i midten. Vi vil se på disse vers 
som en burger, hvor overbollen er 
vers 18. Jesus har al magt. Al magt. 
Tænk tanken, al magt. Kan vi på 
nogen måde forestille os det? Tænk: 
En konge i sit kongerige i al sin magt 
og vælde. Han regerer i himlen og på 
jorden og han har en plan. Planen er 
at alle skal høre om ham og komme 
ind i hans rige. Det rige, der er både 
i Himlen og på jorden. 
Og han lover at være med dem alle 
dage, vers 20 - det er underbollen. 
Det der skal imellem over- og under-
bollen er Missionsbefalingen i vers 
19: Gå, gør disciple, døb og lær 
dem. 
Gør mennesker til disciple i alle nati-
oner på jorden. Og lær dem at disci-
ple: Gøre andre til disciple, der disci-
pler andre, der discipler ………. 
Multiplicere! 
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At multiplicere drejer sig om 3 gange 
M: Magt, Missionsbefaling 
og Med jer. Husk det 
når du ser en burger 
på McDonald eller 
- hvor som helst. 
 
Jeg selv 
– en discipel 
Tænk engang, hvis 
kirken havde en afde- 
ling på hver eneste 
arbejdsplads, på hver 
eneste vej, hver eneste 
skole og uddannelsessted? Det har 
den. Vi, der lever i troen på Gud og i 
tjeneste: Vi er kirke, vi er disciple, 
der, hvor vi er: 
Jeremias 1, 7: ”Du skal ikke sige: Jeg 
er ung! Men overalt, hvor jeg sender 
dig, skal du gå, og alt, hvad jeg befa-
ler dig, skal du tale”. 
Esajas 49, 6: ”… derfor gør jeg dig til 
et lys for folkene, for at min frelse 
skal nå til jordens ender.” 
Jesus: ”I er verdens lys!”. 
Gud er med sin ånd tilstede der, hvor 
du er tilstede. Vi kan godt tænke, at 
de, som er ansatte i Guds rige eller 
de, som har en synlig tjeneste, er 
længere fremme i at være disciple. 
Men at være full-time for Jesus er ikke 
forbeholdt særligt udvalgte. Vi kan 
være trygge i at gå ud og være disci-
ple i vores hverdag – netop med tanke 
på burgermodellen: Jesus har magten 
og æren og ser os i vores liv. Og han 
er med – Han har ansvaret – vi må 
bare gå i vores liv. 
 
Disciple, der gør disciple 

Vi ER tilstede som disciple der, hvor 
vores sted i livet er. Men uanset hvil-
ket land vi bor i, hvilke evner vi besid-
der, hvilken uddannelse vi har, eller 
hvor meget vi tjener, så har Jesus 
befalet os ikke blot at være disciple,  

men også at gøre disciple. Når          
vi lytter til undervisning, har vi ofte 

verdens tankegang med, som siger: 
  Hvad kan jeg få ud af 
      det? Og den kristne 
   udgave: Hvad vil 
   denne tekst og 
    prædiken mig? 
    En helt ny vinkel, 
    som er i over-
   ensstemmelse 
          med missionsbefa-
         lingen, lyder: 
       Hvordan kan jeg 
    lytte til dette ord, så 
  det udruster mig til at 
give det videre til andre? 
Når vi forstår, at vi hver især har et 
ansvar i at undervise i Guds ord vi-
dere, så multipliceres Guds rige. Så 
kan vi være med til at disciple. I det 
næste afsnit vil vi, udfra Chris Ste-
yns undervisning, give inspiration til 
en måde at multiplicere og gøre di-
sciple. 
 
Fra ønske til handling 

På Bibelens første blade fik menne-
sker besked på at opfylde jorden. 
Befolke den. 
Da Jesus rejste hjem til himlen gav 
han besked om, at gøre jordens folk 
til disciple, så alle om hører ham. 

På bibelens første blade giver Gud 
de 10 bud til Moses. Jesus sammen-
fatter budene i to bud: 
Elsk Gud, af hele dit hjerte. 
Elsk din nabo, som du elsker dig 
selv. 
Tre ting ønsker Jesus du og jeg skal 
gøre: elsk Gud, elsk din næste og 
gør mennesker til hans disciple. 

Hvad skal der ske, hvordan kan jeg 
disciple? 
Jeg kan bede og give mit vidnes-
byrd, men bliver der disciple ud af 
det? 

Chris Steyn gav en opskrift til i små-
grupper at bruge 4 spørgsmål, som 
gør at alle i gruppen kan vokse i  
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eller blive til disciple: 

1 og 2: Omsorg, bøn og tak 
Første spørgsmål: Er der noget du 
har gået og tumlet med i den sidste 
uge? Så beder vi for det…… 
Andet spørgsmål: Er der noget der 
har gjort dig glad i den sidste uge? 
Så takker vi for det……… 

3 og 4: Bibelarbejde. Læs sammen 
en lignelse om Guds rige.  
Fra Mattæus 13 og resten af evan-
geliet er der 16 lignelser (7 i kap.13 
og 9 i kap. 18-25.) Start med den i 
kap. 13. Læs den højt og lad en af 
deltagerne genfortælle. Det giver en 
god måde at få indholdet uddybet. 
Tredje spørgsmål: Hvad fortæller 
denne tekst om Guds karakter? Her 
skal der være god tid til samtale. 
Fjerde spørgsmål: Hvad mon Gud 
ønsker at ændre? I mit liv, min fa-
milie, mit arbejde, mit land, i ver-
den? 

Fadervor og ”Tak for i dag og på 
gensyn…….” 

Man kan starte med 1 eller 2 fami-
liemedlemmer eller gode venner og 
øve sig. I kan f.eks. mødes to timer 
om ugen i 6 uger. Gør erfaringer og 
se hvordan det går. 

Husk hele tiden ”burgermodellen”: 
Jesus har magten og overblikket 
(overbollen) og Han er med dig altid 
og i det hele (underbollen). Kun 
sammen med Ham er og bliver du 
og I disciple. 

Forhåbentlig har du efter de første 
erfaringer lyst til fortsætte med ”at 
disciple” og opfylde missionsbefalin-
gens fulde ordlyd. Begyndelsen på 
at disciple er bøn. Skriv 5 – 10 nav-
ne ned, på mennesker du gerne vil 
gøre til disciple, så de bliver disciple, 
der discipler.  
Start med bøn for dem. Når du føler 
tiden er til det, så inviter 2 – 3 i en 
gruppe. Fortæl hvad du gerne vil 

med det, nemlig opfylde Jesu ønske 
og befaling: Gå og gør disciple. 
Man kan have både troende og sø-
gende i en gruppe. Igennem samlin-
gerne lærer de / øver de sig i at be-
de over deres vanskeligheder og at 
sige tak for glæder og bønnesvar. De 
lærer om Guds rige og Guds tanker. 
De kommer til at ligne Jesus. 

Efter lidt tid kan en af de nye disci-
ple begynde at lede gruppen og/eller 
på sigt starte en ny gruppe. 
 
I Guds hånd 

Sæt gerne det mål, at bruge resten 
af dit liv på at gøre mennesker til 
Jesu disciple! 
Han omslutter et liv med missions-
befalingen som burgerbollen om bur-
geren. Han er med hele vejen, indtil 
verdens ende. 
Selv hvis vi i vores discipelskab mø-
der svære ting, er Gud med. Vores 
tryghed findes i Guds suveræne kon-
trol over verden. En voldsom beret-
ning i bibelen møder vi der, hvor 
Stefanus bliver stenet. Efterfølgende 
rejste der sig en bølge af forfølgelse, 
så menigheden flygtede til Judæa og 
Samaria. Så står der: ”De, der var 
blevet spredt, begyndte nu at drage 
rundt og forkynde ordet” (Ap.G. 8, 
4). Djævelens strategi var at sætte 
en stopper for de kristne, men det 
resulterede i, at Guds formål blev 
fremmet gennem kirkens adspredel-
se. Gud har al magten og æren i 
evighed. Amen. 

 

Teksten er inspireret af Chris Steyns 
undervisning i Sverige, maj 2016, 
samt prædiken af Peter Jacobsen i 
Sct. Hans Kirke i Odense, maj 2016 
og bogen ”Radikal” af David Platt. 


