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Temaark

Tema:  
Sammen om oppdraget

Temaark 4 i disippelserien

Innledning
Disippelfellesskapet forklares med mange bilder i Bibelen. 

•	 Johannes skriver at disiplene hører sammen i et tett fellesskap 
der Jesus er utgangspunktet og kraften til vekst. «Jeg er vintre-
et, dere er grenene» (Joh 15,5). 

•	 Peter beskriver disiplene som «levende steiner som bygges opp 
til et åndelig hus» (1 Pet 2,5). 

•	 Paulus viser hvor tett vi hører sammen når han skriver at «dere 
er Kristi kropp, og hver enkelt er dere hans lemmer (1 Kor 
12,27). 

Dette betyr at det å være disippel og det å ha et oppdrag ikke er et  
soloprosjekt, men fellesskap.

«Kroppen består ikke av en kroppsdel, men av mange. Nå har Gud 
gitt hver enkelt lem sin plass på kroppen slik han ville.» (1 Kor 12,12 
+18). Øyet har synsevnen, og øret har hørselsevnen. Hendene tar tak 
og hjelper praktisk mens munnen snakker, oppmuntrer og taler til 
rette. Nyrene renser vannet i kroppen og føttene får kroppen i beve-
gelse. Dette betyr at hver enkelt kroppsdel er forskjellig. De har for-
skjellige forutsetninger, evner og oppgave. Det er et genialt bilde som 
Paulus overfører på disippelfellesskapet. De har et oppdrag sammen, 
men de skal utføre ulike oppgaver fordi de er forskjellige.
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Temaark 4 i disippelserien

Disippelprat
Les 1 Kor 12-22.

•	 Hvorfor er det slik at vi ofte kunne ønske at vi var annerledes? 
•	  Har du ønsket det? Eventuelt hvorfor?
•	 Hvilken kroppsdel tror du at du er? Hvordan kan du bli klar 

over din plassering på kroppen?
•	 Hvorfor er oppdraget gitt til fellesskapet?
•	 Se på lista under (fra Rom 12,4-8 og 1 Kor 12,4-11).  

Hva tror du at du trives best med og er utrustet til å gjøre?
•	 Formidle kunnskap eller undervise andre.
•	 Gjøre tjenester for andre.
•	 Vise omsorg og barmhjertighet for andre.
•	 Være gjestfri for andre.
•	 Dele raust av det du har med andre.
•	 Trøste andre.
•	 Lede andre.
•	 Be for andre om helbredelse.
•	 Gi andre ord fra Gud gjennom tungetale eller profeti.

Vil du lese mer om dette? 
Les kapittel 6-9 i Langs samme vei eller Hva med å bruke 
Nådegavetesten, K-vekst eller lese Trivsel og tjeneste av Tonje Haugeto 
Stang?
                             
                             Anne Mari Schiager Topland
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