
  

Tema:  Etterfølgelse 

Egentlig har disippel vært ett av de krevende ordene i mitt liv. Jeg har til tider forsøkt å kaste det av 

meg, som rustningen kong Saul la på unggutten David da han skulle møte Goliat i kamp. (1 Sam 

17,38). Brynjen ble for stor og tung for han. Disippelbegrepet ble for stort og tungt. 

David kastet av seg den alt for store rustningen. Han fant i stede steiner som passet til slyngen han 

allerede hadde med seg hjemmefra. Kan det være at det viktigste disipler trenger å ha med seg på 

ferden, allerede finnes i huset deres? Og resten finnes langs veien der de går? Da er «huset» et bilde 

på vår åndelige familie og våre naturgitte gaver. Og "de glatte steinene" han fant til slyngen er et 

bilde på løftene, formaningene og oppmuntringene i Bibelen, lest inn i vår egen og andres 

livssituasjon her og nå, mens vi går. 

Barn, og ikkje tenar... 
 

No skal du få vera barn og ikkje tenar 
No skal du få vere liten, ikkje stor 

Ingen spør deg kva du syns og kva du meinar 
Det e`kje du som skal forsvare mitt ord 

 
No skal du få sleppa hendene langs sida 

Du må`kje tru at du skal bera meg! 
Som om eg må haldast oppe heile tida 
Ikkje gløym at det er Eg som bere deg 

 
No skal du få vera svak,legg bort din styrke 

Eg lever fortsatt, sjølv når du er død 
Det er faren når mitt ord blir ditt yrke 

Du tenke mest på alle andre du skal fø 
 

No skal du få lov til å lytte, ikkje tale 
No kan du ta imot og ikkje gje 

Du kan gråte ut for alt som er gått gale 
Eg vil halde deg og gje deg av Min fred 

 
Eg ropar igjen, har prøvd så mange gongar 
Eg elskar deg mitt barn, EG ELSKAR DEG! 

Du er ikkje uunværleg som min tenar, 
Men som mitt barn er du umisteleg 

 

Å bli en disippel av Jesus starter med at vi blir gitt tilgivelse, frelse og Den hellige ånds gaver i 
dåpen, i en atmosfære av tro. Dåp og disippelskap hører sammen, i følge Bibelen. (Matt 28,18-
20). Om dette skjer tidlig eller senere i livet, vil være forskjellig. Men "slyngen" får vi i og med 
dåpen. Åndelige mødre og fedre i vår storfamilie har som oppgave å lære oss å bruke slyngen. 
Hvis den ikke blir lagt bort og glemt. En tro som ikke praktiseres er som en slynge ingen har lært 
deg hvordan du skal bruke. Eller med Jesu egne ord: Som en tent oljelampe som settes under et 
kar (Matt 5,15) . Der troen er i bruk og får utvikles, begynner vi langsomt å hente ut dens 
potensiale, erfare dens kraft. 

http://fragudshjerte.blogspot.com/2010/08/barn-og-ikkje-tenar.html


Å være en disippel er å fortsette å være sammen med Jesus mens vi går gjennom livet. "Jeg er 
med dere alle dager". Alle slags dager. Over alt. I alle rom. I et elvefar eller langs veien kan vi 
plukke opp nye glatte steiner som vi legger i veska. Allerede samme dag kan nettopp de steinene 
komme til nytte i en utfordrende hverdagssituasjon. Guds levende ord er en uuttømmelig 
kraftkilde, et forrådskammer som vi alltid har for hånden. Gamle ord får nytt innhold inn i nye 
situasjoner og omgivelser. Kanskje er dette en av de mest påfallende erfaringene jeg som 
disippel har gjort meg ettersom årene har gått. At ordene i den gamle boka er sanne: "Som dine 
dager er skal din styrke være". (5 Mos 33,25) 

 

  

 Læringsmål:  

  
• Jeg har forstått at Gud ser på meg som barn og ikke tjener.  

• Gud kaller ikke den som er ferdig utlært, men den som er klar til å lære og la seg lede 
av ham. 
• Vår oppgave som menighet og enkelt mennesker er å være etterfølgere av Jesus, og 
jeg har en plass i menigheten og i Guds plan. 

• Gud har utrustet meg til å møte denne verden og det er i Ham jeg finner styrken til å 
leve det livet Han har kalt meg til. 
 
 

  

Bibelvers:  

1 Sam 17,38 

Matt 28,18-20 

5 Mos 33,25 

Efes. 6, 10-20  

 

Oppdage og dele:  

  
• Hva vil det si å ta på seg Guds fulle rustning?  
 

• David møtte mange utfordringer og han innså at han ikke kunne gjøre det han ville 
med rustningen som ble lagt på ham. Hva er det som er lagt på deg av forventninger, 
planer, måter å gjøre ting på som kanskje ikke passer? 
 

• Hva er din «slynge» og dine «steiner»? 

• Hvordan ser det å være en disippel ut i ditt liv? 

• Jeg har forstått at jeg er barn og ikke tjener, vil det ha noe påvirkning på måten jeg 
lever på og ser på meg selv? 

 

 

 

  



Følge, Leve og be:   

  
• Hva er det viktigste Gud taler til deg personlig i møte med disse ordene?  
• Hva betyr det for deg i ditt liv at du er en etterfølger av Jesus?   
• Hvordan kan dere som gruppe hjelpe hverandre til å følge etter Jesus i hverdagen?   
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