Disippellivets 1. fase
FØLG MEG!

Kapittel 1

Disippellivets fire faser
Følg meg! Til å begynne med var disiplene entusiastiske og glade for
å være utvalgt av Jesus. Så kom smellen. Det går opp for disiplene
at de ikke strekker til. Det blir for tøft å følge i Mesterens fotspor.
Nå leder Jesus disiplene inn i en fase av læring. Etter tre år i lære er
disiplene klare til å overta stafettpinnen og gjøre det Jesus gjorde.
Disippellivets 1. fase
Jeg vet hva dårlig samvittighet er. Det fikk jeg sterkt erfare da jeg
var guttunge og en dag ble med en venn og stjal kaker i kjelleren til
nabokona. Jeg fikk ikke sove om kvelden og ropte på mor. Da mor
fortalte om at Jesus hadde dødd på korset for alle syndene mine,
ble jeg så glad og takknemlig! Fra nå av skal jeg følge Jesus og aldri
gjøre noe galt, tenkte jeg.
Du har kanskje erfart noe av det samme? Du kom kanskje til
tro på Jesus på en sommerfestival eller en leir. Til å begynne med
var det lett å følge Jesus. Følelsene var gode og frimodigheten stor,
men så kom hverdagen …
Disippellivets 2. fase
Du begynner å erfare at det koster å følge Jesus. Entusiasmen daler.
De gode følelsene blir borte. Løftene du ga Jesus, klarer du ikke å
holde. Du oppdager en ond natur inni deg som verken vil eller
kan gjøre Guds vilje. Fristelsene står i kø. Du lures til fall, gang på
gang. Skammen og følelsen av å svikte tærer på frelsesvissheten.
Kan jeg virkelig regne meg som en tilgitt synder, eller er dette noe
jeg innbilte meg?
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Det er kjedelig å lese i Bibelen. Bønnen synes ikke å nå lenger
enn til taket. Det er flaut å fortelle andre om Jesus. Familie og venner verken forstår eller heier på at du har valgt å følge Jesus. Du er
redd for å bli ertet og utestengt. Du spør deg selv: «Er det å følge
Jesus verdt prisen?» Ønsket om å gå tilbake til «det gamle livet» og
følge strømmen er faretruende nær. Disippellivet oppleves rett og
slett for tøft.
Jeg var 19 år gammel. Sammen med noen venner reiste jeg på en
nyttårsleir til Nederland. Jeg hadde lenge trodd på Jesus, og jeg gikk
på møter, men motivasjonen for å reise på tur var heller å kikke på
jenter enn å høre om Jesus. Jeg ble overrasket.
Nyttårsaften 1995 ble et vendepunkt i livet mitt. Raketter og
jenter betydde lite den kvelden. Livet stoppet opp. Gud talte til meg.
Taleren leste fra Jesaja 6: «Hvem skal jeg sende, og hvem vil gå for
oss?» Den kvelden sa jeg: «Her er jeg, Jesus, send meg. Bruk meg
slik du vil. Led meg. Jeg vil følge deg. Jeg gir livet mitt til deg. Du
skal være Herre i livet mitt, sjefen min.» Jeg var trygg, modig og
glad. Jeg skulle frelse verden!
Men da jeg kom hjem, kom smellen … Jesus hadde nemlig noe
livsviktig å lære meg før «jeg» kunne frelse verden.
Disippellivets 3. fase
Disippellivets 3. fase er en tid for læring. Etter de vonde erfaringene
i fase 2 lærte Gud meg følgende:
 Frelsen er en gave – den er ikke noe jeg kan gjøre meg fortjent
til. (Efeserne 2,8–9)
 Jeg er hellig og ren i Jesus – det er ingen fordømmelse for dem
som er i ham. (Romerne 8,1)
 Jesus svikter ikke meg, selv om jeg svikter ham – han er alltid
trofast. (2. Tessalonikerbrev 3,3)
 Fars kjærlighet til meg avhenger ikke av hvor flink jeg er til å be,
lese i Bibelen, følge budene eller fortelle andre om Jesus – Gud
elsker meg uten betingelser. (Jeremia 31,3)
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Du har kanskje lest om rike menn som gifter seg med unge jenter
– og så skriver kjendisbladene om det fordi forholdet virker så rart:
rik og mektig, ung (pen) og uviktig. På samme måte har Gud i sin
store nåde opprettet en pakt/avtale som gjør oss til ett med seg. I
dåpen ble vi forent med Jesus. Bibelen sier at Jesus er brudgom, og
vi er hans brud. Vi kan være utro og bryte ut av pakten, men slik
er ikke Gud. Han er trofast og ønsker at vi alltid skal leve sammen
og være ett.
Å leve i denne «ektepakten» er å forplikte seg til Jesus. Det vil si
å elske Gud og vår neste. Det er dette som er Guds vilje med vårt liv.
Disippellivets 4. fase
I disippellivets 4. fase er tiden kommet for å gi videre det du har fått.
Etter at de har gått sammen i tre år, forbereder Jesus disiplene på
at Han skal forlate dem og hentes opp til himmelen. Mesteren har
fullført sin gjerning på jorden. Nå gir Jesus stafettpinnen videre til
meg og deg. På pinsedag, som vi leser om i Apostlenes gjerninger
kapittel 2, får Jesu venner Den hellige ånd. Ånden er selve drivkraften til at vi kan fortsette å forstå evangeliet og fortelle om Guds rike
videre til andre.
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Spørsmål til samtale
1. Hvilken av disse fire fasene kjenner du deg mest igjen i akkurat
nå? Hvordan opplever du det å være i denne fasen?
2. Hva kjennetegner fase 2, og hva vil du gjøre for å hjelpe en disippel som har det slik som beskrevet i denne fasen?
3. Fase 3 handler om å bli trygg i hva Jesus har gjort for oss, og
hvem vi er i Ham. Velg ett av bibelversene det er henvist til i
teksten. Prøv å finne verset i Bibelen, og les det. Fortell de andre
hvorfor du valgte akkurat dette verset og hva det betyr for deg.
4. I Bibelen brukes ordet ‘pakt’ ofte. Prøv å forklare hva en ektepakt
er. Hvorfor tror du Bibelen beskriver Jesus som brudgom og oss
som brud?
5. Fase 1 og 4 har noen felles kjennetegn. Hvilke? Hva er samtidig
den viktigste forskjellen på å være i fase 1 og 4?
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