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Frelsen kommer ved å tro på Jesus som herre og frelser, og gjør at vi blir endrer status fra å 
være vredens barn til å bli Guds barn.  Dette er helt og fullt Guds verk, og våre liv som frelst 1

bygger på grunnvollen som er Jesus.  Det er ikke våre gode gjerninger som gir oss denne 2

statusen, men det åpner opp for muligheten til å leve ut gode gjerninger og slik bygge livene 
våre på grunnvollen. For det nye livet Gud gir oss er ment å brukes til å vandre med Jesus, lære 
av Ham, leve med Ham og gjøre som Ham. Disippel er dermed ikke bare noe vi er, men også 
noe vi gjør. 

KALT TIL OPPDRAG 
Jesus kalte disipler, og forklarte at det innebar at Han skulle gjøre dem til menneskefiskere.  Det 3

var både et kall og et oppdrag. Jesus kaller alle mennesker til disippelskap, og det generelle 
kallet innebærer også det samme oppdraget.  På bakgrunn av Jesu allmakt gis vi autoritet til å 4

 Ef 2,3-10: Vi var av naturen vredens barn som de andre. Men Gud er rik på miskunn. Og på grunn av sin store kjærlighet som 1

Han elsket oss med, gjorde Han oss levende sammen med Kristus, da vi var døde i overtredelsene. Av nåde er dere frelst. Han 
oppreiste oss sammen med Ham og satte oss sammen med Ham i den himmelske verden i Kristus Jesus, for at Han i de 
kommende tidsaldre kunne vise sin nådes ufattelige rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus. For av nåde er dere frelst ved 
troen, og det er ikke av dere selv, det er Guds gave, ikke av gjerninger, for at ingen skal rose seg. For vi er Hans verk, skapt i 
Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud har gjort ferdige på forhånd, for at vi skulle vandre i dem.

 1 Kor 3,11-15: Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, det er Jesus Kristus. Om noen bygger på denne 2

grunnvollen med gull, sølv, kostelige steiner, tre, høy eller halm, skal den enkeltes arbeid bli åpenbart, for Dagen skal vise det, 
for den skal bli åpenbart med ild. Og ilden skal prøve den enkeltes arbeid og finne ut hvilken kvalitet det er av. Hvis det verk 
han har bygd opp blir stående, skal han få lønn. Hvis hans verk brenner opp, skal han lide tap. Men selv skal han bli frelst, men 
da som gjennom ild.

 Matt 4,19: «Følg Meg, og Jeg skal gjøre dere til menneskefiskere.»3

 F.eks. Matt 11,28: «Kom til Meg (KALL), alle dere som strever og bærer tunge byrder, og Jeg vil gi dere hvile! Ta Mitt åk på 4

dere og lær av Meg (OPPDRAG), for Jeg er mild og ydmyk av hjertet, og dere skal finne hvile for sjelene deres. For Mitt åk er 
gagnlig, og Min byrde er lett.»



gjøre mennesker til etterfølgere av Jesus, døpe dem i den treenige Guds navn og lære dem opp 
i den samme lære som er overgitt oss fra apostlene.  5

SAMMENHENG MELLOM FRELSE OG DISIPPELSKAP 
Troen er broen som tar etterfølgelse til sann etterfølgelse i Ånd og sannhet. Å ha status som 
frelst innebærer at man blir en disippel, men å bli en disippel innebærer ikke nødvendigvis frelse, 
for ikke alle som begynner å følge Jesus og lære av Ham ender opp som frelst.  Det er troen 6

som gjør at vi kan tre inn i sant disippelskap hvor vi kan kalle andre og lære dem opp i troen. 

HVERDAGSDISIPPEL 
Vi er kalt til å være disipler av Jesus, også midt i hverdagen. Men hver dag disippelgjøres vi av 
andre ting og andre mennesker enn Jesus, og kristne er ikke immune mot slik påvirkning hvis 
man ikke tar seg i vare.  Vi må lære å være gode disipler i vår hverdag, for det er i hverdagen vi 7

lever. Dette vil være fokus de kommende ukene i denne prekenserien. Si i bønn til Gud: «Jeg vil 
vandre sammen med Jesus og lære av ham hver dag. Jeg vil holde fast ved Hans ord og gjøre 
etter det. Jeg vet hva du har kalt meg til. Gjør meg til en menneskefisker.» 

SPØRSMÅL TIL ETTERTANKE:


• Vårt disippelskap begynner og slutter ikke med gudstjenesten på søndag. Hvordan tar du 
ditt disippelskap på alvor i hverdagen? 

• Hva vil det si å «vandre i ferdiglagte gjerninger»? Se Ef 2,10. 

• Hvis man bygger på grunnvollen som er Kristus, betyr det at man blir «mer» frelst? Se 1 
Kor 3,11-15. 

• Hva er det fremste målet med å være en trofast disippel? Se Matt 28,18-20. 

 Misjonsbefalingen i Matt 28,18-20: «Meg er gitt all makt i Himmel og på jord. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler, mens 5

dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det Jeg har befalt dere. Og se, 
Jeg er med dere alle dager inntil denne tidsalders ende.»

 Tenk f.eks. på Judas Iskariot, som var en disippel uten å ende opp som frelst.6

 Matt 13,18-23: «Hør derfor lignelsen om såmannen: Når noen hører rikets Ord og ikke forstår det, kommer den onde og 7

røver bort det som ble sådd i hjertet. Dette er den som tok imot såkorn ved veikanten. Men det som ble sådd på steingrunn, er 
den som hører Ordet og tar imot det med glede med én gang. Han har likevel ingen rot i seg og holder bare ut en stund. Når 
trengsel eller forfølgelse oppstår på grunn av Ordet, snubler han med én gang. Det som ble sådd blant tornene, er den som 
hører Ordet, men denne verdens bekymringer og rikdommens forførelse kveler Ordet, og han blir uten frukt. Men det som ble 
sådd i god jord, er den som hører Ordet og forstår det. Han bærer frukt og gir avkastning: én 100 ganger det som ble sådd, én 
60, én 30.»
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