
VELKOMMEN TIL 
MENIGHEDS 
HØJSKOLE

Elon Jepsen
Sognepræst i Vor 

Frelsers Kirke i Vejle



ET FÆLLESSKAB 
AF DISCIPLE

25/1/2023

E
T

 F
Æ

L
L

E
S

S
K

A
B

 A
F

 D
IS

C
IP

L
E

2

Hvad er evangeliet?

En discipel i Bibelen

En discipel i Oldkirken

En discipel i dagKlik på ikonet for at tilføje et billede



”Discipelskab er processen til at 
blive den person, som Jesus ville 
være, hvis han var dig.”

- Dallas Willard

DISCIPEL AF JESUS
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”Jesus kræver alt af os. Men 
kirken har krævet langt mindre. 
Unge mennesker har ikke bare 
brug for noget at leve for, men 
også noget at dø for!”

- Jordan Peterson
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HVAD ER 
EVANGELIET?



1. Syndsforladelse

2. Genfødsel

3. Genindsættelse

HVAD ER EVANGELIET?
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1. Syndsforladelse
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SYNDSFORLADELSE

8

Kol 2,11-15:

I ham blev I også omskåret, ikke med hånden, men ved at aflægge det 
syndige legeme, ved omskærelse til Kristus, da I blev begravet sammen 
med ham i dåben, og i den blev I også oprejst sammen med ham ved 
troen på Guds kraft, der oprejste ham fra de døde. Også jer, der var 
døde i jeres overtrædelser, uomskårne på kroppen, gjorde Gud levende 
sammen med ham, da han tilgav os vore overtrædelser. Han slettede 
vort gældsbevis med alle dets bestemmelser imod os; han fjernede det 
ved at nagle det til korset; han afvæbnede magterne og myndighederne, 
stillede dem offentligt til skue og førte dem i sit triumftog i Kristus.



1. Syndsforladelse

2. Genfødsel

HVAD ER EVANGELIET?
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GENFØDSEL
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Gal 3,29: For I er alle Guds børn ved troen, i Kristus Jesus. Alle I, der er 
døbt til Kristus, har jo iklædt jer Kristus. Her kommer det ikke an på at 
være jøde eller græker, på at være træl eller fri, på at være mand og 
kvinde, for I er alle én i Kristus Jesus, og hører I Kristus til, er I også 
Abrahams afkom, arvinger i kraft af Guds løfte.

Rom 8,16-17: Ånden selv vidner sammen med vores ånd om, at vi er 
Guds børn. Men når vi er børn, er vi også arvinger, Guds arvinger og 
Kristi medarvinger, så sandt som vi lider med ham for også at 
herliggøres med ham.



1. Syndsforladelse

2. Genfødsel

3. Genindsættelse
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GENINDSÆTTELSE
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1 Pet 3,9-10: Men I er en udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab, 
et helligt folk, et ejendomsfolk, for at I skal forkynde hans 
guddomsmagt, han som kaldte jer ud af mørket til sit underfulde 
lys, I, som før ikke var et folk, men nu er Guds folk, I, som ikke 
fandt barmhjertighed, men nu har fundet barmhjertighed.

2 Kor 5,15: Og han døde for alle, for at de, der lever, ikke længere 
skal leve for sig selv, men for ham, der døde og opstod for dem.

ApG: 1,8: Men I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer, og 
I skal være mine vidner både i Jerusalem og i hele Judæa og 
Samaria og lige til jordens ende.«



”Discipelskab er processen til at 
blive den person, som Jesus ville 
være, hvis han var dig.”

- Dallas Willard

DISCIPEL AF JESUS
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”Discipelskab er evangeliets 
konsekvens. Sagt på en anden 
måde: At være en kristen er at 
være en efterfølger af Jesus med 
alt, hvad det indebærer.”

- Elon Jepsen

DISCIPEL AF JESUS
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DISCIPEL I BIBELEN



1. Fællesskab med 
Jesus/kirken

2. Korrektion af 
Guds-/menneskesyn

3. Træning af karakter

4. Træning af tro/autoritet

DISCIPEL I BIBELEN
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1. Fællesskab med 
Jesus/kirken
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FÆLLESSKAB MED JESUS/KIRKEN
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ApG 2,42-47

De holdt fast ved apostlenes lære og fællesskabet, ved brødets 
brydelse og ved bønnerne. Hver og én blev grebet af frygt, og der skete 
mange undere og tegn ved apostlene. Men alle de troende var sammen, 
og de var fælles om alt. De solgte deres ejendom og ejendele og delte 
det ud til alle efter enhvers behov. De kom i enighed i templet hver dag; 
hjemme brød de brødet og spiste sammen, og jublende og oprigtige af 
hjertet priste de Gud og havde hele folkets yndest. Og Herren føjede 
hver dag nogle til, som blev frelst.



1. Fællesskab med 
Jesus/kirken

2. Korrektion af 
Guds-/menneskesyn
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KORREKTION AF GUDS-/MENNESKESYN

20

Bjergprædikenen, fx Matt 5,43-48

I har hørt, at der er sagt: ›Du skal elske din næste og hade din 
fjende.‹ Men jeg siger jer: Elsk jeres fjender og bed for dem, der 
forfølger jer, for at I må være jeres himmelske faders børn; for han lader 
sin sol stå op over onde og gode og lader det regne over retfærdige og 
uretfærdige. Hvis I kun elsker dem, der elsker jer, hvad løn kan I så 
vente? Det gør tolderne også. Og hvis I kun hilser på jeres brødre, hvad 
særligt gør I så? Det gør hedningerne også. Så vær da fuldkomne, som 
jeres himmelske fader er fuldkommen!



KORREKTION AF GUDS-/MENNESKESYN
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Jesu lignelser, fx 

Luk 10,25-37 – lignelsen om den barmhjertige samaritaner

Luk 15,11-32 – lignelsen om den fortabte søn

Luk 16,19-31 – lignelsen om den rige mand og Lazarus



1. Fællesskab med 
Jesus/kirken

2. Korrektion af 
Guds-/menneskesyn

3. Træning af karakter
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TRÆNING AF KARAKTER
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Rom 12,9-21

Kærligheden skal være oprigtig. Afsky det onde, hold jer til det gode. Vær hinanden 
hengivne i broderkærlighed, kappes om at vise hinanden agtelse. Vær ikke tøvende i 
jeres iver, vær brændende i ånden, tjen Herren. Vær glade i håbet, udholdende i 
trængslen, vedholdende i bønnen. Vær med til at hjælpe de hellige, når de har behov 
for hjælp. Læg vægt på at være gæstfrie. Velsign dem, der forfølger jer, velsign, og 
forband ikke. Glæd jer med de glade, græd med de grædende. Hold sammen i enighed. 
Stræb ikke efter det høje, men hold jer til det lave, og stol ikke på jeres egen 
klogskab. Gengæld ingen ondt med ondt; tænk på, hvad der er rigtigt over for alle 
mennesker. Hold fred med alle mennesker, om det er muligt, så vidt det står til jer. Tag 
ikke retten i egen hånd, mine kære, men giv plads for Guds vrede, for som der står 
skrevet: »Hævnen tilhører mig, jeg vil gengælde,« siger Herren. Men »hvis din fjende er 
sulten, så giv ham noget at spise, hvis han er tørstig, så giv ham noget at drikke; for gør 
du det, samler du glødende kul på hans hoved.« Lad dig ikke overvinde af det onde, 
men overvind det onde med det gode.



1. Fællesskab med 
Jesus/kirken

2. Korrektion af 
Guds-/menneskesyn

3. Træning af karakter

4. Træning af tro/autoritet

DISCIPEL I BIBELEN

24



TRÆNING AF TRO/AUTORITET

25

Lidettroende:

Matt 6,25-34 – Bjergprædikenen om bekymringer

Matt 8,23-27 – Stormen på søen

Matt 14,22-32 – Vandringen på søen

Matt 16,5-12 – Advarsel mod farisæernes og sadukæernes surdej

Bespisningsunderet 

Udsendelsen af de 12 og de 72



TRÆNING AF TRO/AUTORITET
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Luk 9,51-55

Da tiden var ved at være inde, til at Jesus skulle optages til himlen, vendte han sig 
mod Jerusalem som målet for sin rejse. Han sendte nogle sendebud i forvejen; de 
gik af sted og kom ind i en samaritansk landsby for at forberede hans 
ankomst. Men dér ville de ikke tage imod ham, fordi han var på vej mod 
Jerusalem. Da disciplene Jakob og Johannes så det, spurgte de: »Herre, vil du 
have, at vi skal sige, at der skal falde ild ned fra himlen og fortære dem?« Men han 
vendte sig om og satte dem i rette. 

ApG 1,8

Men I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer, og I skal være mine vidner 
både i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria og lige til jordens ende.

Nådegaver hos Paulus – Rom 12; 1 Kor 12 og 14; Ef 4



1. Fællesskab med 
Jesus/kirken

2. Korrektion af 
Guds-/menneskesyn

3. Træning af karakter

4. Træning af tro/autoritet
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PAUSE!



DISCIPEL I 
OLDKIRKEN



Katekumenatet:

1. Fællesskab med Jesus/kirken

2. Korrektion af 
Guds-/menneskesyn

3. Træning af karakter

4. Træning af tro/autoritet

DISCIPEL I OLDKIRKEN
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Hippolyt – Den Apostolske 
Tradition   (ca. 250): 
”Når man udvælger dem, som skal døbes, 
skal man prøve deres livsførelse: Har de 
levet redeligt i deres tid som katekumener? 
Har de æret enkerne? Har de besøgt de 
syge? Har de gjort alle slags gode 
gerninger?”



1. Radikal lighed

2. Radikal omsorg

3. Radikal seksualetik

4. Radikal kamp for 
hjælpeløse børn

DISCIPEL I OLDKIRKEN
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1. Radikal lighed
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RADIKAL LIGHED

34

Gal 3,26-29

For I er alle Guds børn ved troen, i Kristus Jesus. Alle I, der er døbt til 
Kristus, har jo iklædt jer Kristus. Her kommer det ikke an på at være jøde 
eller græker, på at være træl eller fri, på at være mand og kvinde, for I er 
alle én i Kristus Jesus, og hører I Kristus til, er I også Abrahams afkom, 
arvinger i kraft af Guds løfte.

Maria ved Jesu fødder; den samaritanske kvinde ved brønden; Maria 
Magdalene møder Jesus opstanden; Priskilla og Akvilla, Lydia, Maria og 
Junia i Romerbrevet.  

Ingen raceforskelle og ingen statusforskelle. 



1. Radikal lighed

2. Radikal omsorg
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Aristides (Grækenland ca. 150) om de 
kristnes opførsel: 
”De overtaler kærligt slaver og slavinder og de børn, 
nogle af dem har, til af kærlighed at blive kristne; og er 
de først blevet det, så kalder de dem forskelsløst 
”brødre”. De tilbeder ikke fremmede guder; de vandrer i 
ydmyghed og venlighed; løgn findes ikke iblandt dem; 
de elsker hverandre; de ringeagter ikke enkerne; de 
befrier forældreløse børn fra dem, der mishandler dem. 
Hvem som har noget, giver uden nag til dem, som intet 
har… 



… Når de møder en fremmed, tager de ham med hjem og er 
glade for ham som over en virkelig broder. Og når en af de fattige 
går bort fra denne verden, og en af dem ser det, sørger han efter 
evne for hans begravelse. Og hører de at en af deres egne folk 
er blevet fængslet eller lider trængsel for deres Kristi navns 
skyld, så sørger alle for hans behov og udfrier ham, om muligt. 
Og er der iblandt dem en fattig eller trængende, og de ikke har 
noget tilovers, så faster de to-tre dage, så de kan dække den 
trængendes behov til næring.”



Julian den Frafaldne (361-63):
”Hvorfor tror vi da at dette er tilfredsstillende og ser 
ikke, hvordan de kristnes venlighed mod fremmede, 
deres opmærksomhed på at begrave deres døde, og 
deres ædruelige livsstil har gjort meget for at udbrede 
deres sag? Enhver af disse ting, burde virkelig blive 
praktiseret af os. Det er ikke nok at du alene 
praktiserer dem, men alle præster i Galatien må gøre 
det uden undtagelse. Enten må du gøre disse mænd 
gode ved at nedgøre dem, overtale dem eller fyre 
dem… Dernæst, befal præsterne at de hverken må gå 
i et teater eller drikke på en kro, eller udføre et 
amoralsk arbejde. Ær dem, som adlyder og send dem, 
som er ulydige bort.”



1. Radikal lighed

2. Radikal omsorg

3. Radikal seksualetik

DISCIPEL I OLDKIRKEN
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RADIKAL SEKSUALETIK

40

Brevet til Diognetus, ca. år 130

”De bor i deres lande, men som udlændinge. De tager del i alt som 
borgere, men må finde sig i alt, som var de fremmede. Ethvert fremmed 
land er for dem et fædreland, og ethvert fædreland et fremmed land. De 
gifter sig som andre og får børn, men de sætter ikke deres afkom ud. De 
deler deres bord, men ikke deres ægteseng, med andre. De er i kødet, 
men lever ikke i kødet. De er på jorden, men har deres hjem i Himlen. 
De adlyder de gældende love, men gør dem overflødige gennem deres 
livsførelse.” 



1. Radikal lighed

2. Radikal omsorg

3. Radikal seksualetik

4. Radikal kamp for 
hjælpeløse børn

DISCIPEL I OLDKIRKEN

41



RADIKAL KAMP FOR HJÆLPELØSE BØRN

42

Barnedrab

Abort



1. Radikal lighed

2. Radikal omsorg

3. Radikal seksualetik

4. Radikal kamp for 
hjælpeløse børn
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DISCIPEL I DAG



1. Fællesskab med Jesus/kirken

2. Korrektion af 
Guds-/menneskesyn

3. Udleve og oparbejde karakter

4. Udleve og oparbejde autoritet
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”Discipelskab er processen til at 
blive den person, som Jesus ville 
være, hvis han var dig.”

- Dallas Willard
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HVAD HAR RØRT DIG?
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