KRITIKKEN AF DISCIPEL 24-7
Udtalelse fra Lærerådsmøde i Luthersk Mission 11.-12. marts 2022
LM's Læreråd (LR) drøftede på sit møde den 11.-12. marts 2022 den kritik, som Mikkel Vigilius
(MV) i bladet Nyt Liv og på foreningens hjemmeside i november 2021 rettede mod
bogudgivelserne i Discipel 24-7, som LM har arbejdet med siden 2018.
MV og Nyt Livs bestyrelse var inviteret med til drøftelsen for at kommentere de forskellige
kritikpunkter. men desværre lykkedes det ikke. På mødet drøftede LR især, hvordan vi skal
forstå den enkelte kristnes missionsforpligtelse i dag.
LR opfatter, at MV's kritik på dette punkt bunder i den læsning, at Discipel 24-7’s materialer
lærer, at alle kristne har pligt til at deltage i opsøgende evangelisation og oplære nye kristne. MV
mener derimod, at det er en særlig opgave for kirkens missionærer og evangelister, og at den
enkelte kristnes kald alene er at leve Jesus nær, bekende sig som kristen, være beredt til at vidne
og bede for ikke-kristne.
Lærerådet er enig med MV i, at missionsbefalingen ikke uden videre kan overføres til at gælde
for den enkelte kristne i dag på samme måde, som den forpligtede apostlene. LR er også enig
med MV i, at der findes formuleringer i især bogen "Når Jesus fylder", som giver udtryk for det.
Samtidig fastholder LR, at Discipel 24-7’s materialer ikke er lærebøger i dogmatik, men at der er
god inspiration at hente i dem, og at vi som kristne alle er sendt til verden. Denne sendelse er
altså ikke forbeholdt evangelister og missionærer. Vi må også se i øjnene, at der for de fleste af
os er et ubehag ved at vidne for Jesus, som vi ikke kan tage væk.
På kort formel gælder, at vi er ikke alle evangelister, men vi er alle vidner. LR er overbeviste om,
at det er denne forståelse, der bliver formidlet i den undervisning, som medarbejderne i
Discipel 24-7 giver.
Lærerådet opfatter MV's anliggende på dette punkt som en omsorg for dem, der føler sig udsat
for et pres. LR er bevidst om, at inspiration fra Discipel 24-7’s materialer ikke kan stå uden den
luthersk-rosenianske forankring som kendetegner LM. Det er LR’s opfattelse, at Discipel 24-7’s
medarbejdere er meget bevidste om at koble deres undervisning til LM’s teologi. På den
baggrund mener LR, at materialernes anliggende er at give dem, der er solidt forankret i LM’s
teologi, et kærligt skub til at tage kaldet til at række evangeliet videre alvorligt.
Lærerådet opfordrer MV og Discipel 24-7 til at fortsætte dialogen om, hvordan vi som kristne i
dag skal forstå Bibelens tale om vores forpligtelse til mission. LR ønsker at lytte til MV's
anliggende, men også at mane til besindighed, når det gælder hans frygt for, hvordan tingene vil
udvikle sig.
LR udtrykte fuld tillid til medarbejderne i Discipel 24-7. LR er taknemmelige for deres indsats
og opfordrer dem til at fortsætte arbejdet med frimodighed.

