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Temaark

Temaark 1 i disippelserien

Tema:  
Jeg – en disippel?

Innledning
Ja, når du tror på Jesus og følger ham, så er du per definisjon en 
disippel. Ordet disippel betyr egentlig lærling. Da Jesus gikk på jorda 
var det vanlig at religiøse lærere og ledere spurte ungdommer om å 
følge seg og lære av deres undervisning slik at de kunne lære det 
videre til andre. Jesus var ganske annerledes enn de andre religiøse 
lærerne. Han knyttet sine disipler ikke bare til læren sin, men til seg 
som person.

Å være disippel er ikke noe du skal streve for å oppnå som en  
kristen – som en medalje for de superflinke. Det handler ikke om å 
forstå alt, være utlært og kunne svare på alt. Å være disippel handler 
om å følge en mester, lære av ham og gjøre det han sier. Dermed kan 
vi si at å være en disippel er:

•	 En tilstand – ikke noe du blir sånn litt etter litt. Enten er du en 
disippel eller så er du det ikke.

•	 Knytta til hvem du er disippel av – hvem du følger. 
•	 En prosess – der du lærer mer og mer, får utfolde deg gjennom 

nye oppdrag. 

Disipler er som lærlinger som følger Mesteren, holder seg nær til 
ham, blir ledet og lært opp av ham. 



249

Disippelprat
Jesus møter disiplene og spør dem om å følge ham. Les Mark 
1,16-20. Dere som er nysgjerrige og har lyst til å lese litt mer 
om hvordan Jesus møtte disiplene kan lese Joh 1,35-40 om 
når de møter ham første gang, og Luk 5,1-11 som forteller 
mer om den dagen Jesus spurte Peter, Andreas, Jakob og 
Johannes om å følge ham.

•	 Hva skjer den dagen?
•	 Hva spør Jesus Peter, Andreas, Jakob og Johannes om 

(v 17)? Det er tre ting Jesus snakker med dem om: 
_________ og _________ og at han skal gjøre dem til 
____________.  Hva betyr det?

•	 Hva er det da å være en disippel? Er du en disippel? 
Hva betyr det i praksis for deg å følge Jesus?

Refleksjon 1: Jesus ber dem om å komme. Han ber dem om å 
sette seg i bevegelse. Reise seg og følge ham. Å ikke reise seg 
er også et valg. Det er ingen middelvei. Enten så følger man, 
eller så følger man ikke.

Refleksjon 2: Hvilke andre stemmer er det som ber deg om å 
komme og følge dem? 

Vil du lese mer om dette? 
Les kapittel 6-9 i Langs samme vei eller En overkommelig 
disippel av Knut Tveitreid.

                             Anne Mari Schiager Topland
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