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Temaark 5 i disippelserien

Tema:  
Ærlig disippelprat 

Temaark

Innledning
Jesus snakket med mange mennesker. De kom til han med sine behov 
og sine spørsmål. Veldig ofte svarer Jesus tilbake med spørsmål fordi 
han vil at de skal tenke selv, være ærlige og kanskje forstå selv hva de 
trenger. Nå skal vi stoppe opp ved noen av de kloke spørsmålene som 
blir stilt i Bibelen. Det er hvem/hva/hvor spørsmål som krever lengre 
svar. 

«Hvor er du?» Adam har syndet mot Gud og har gått og gjemt seg. 
Gud vet hvor han er, men likevel leter han og spør «hvor er du»  
(1 Mos 3,9). Gud ønsker at du selv skal gi svaret til ham. Hvor er du? 
Hva er det du eventuelt har rotet deg opp i? Hva trenger du hjelp til? 
Gud innbyr Adam til å kalle en spade en spade, til å si det som det er, 
og til å komme tilbake til ham. Men Adam roter seg bort og skylder 
på andre i stedet. Hvor er du? 

«Hvor er din bror?» Sønnen til Adam, Kain, har drept sin bror, og 
når Gud møter ham, oppfordrer han ham til å fortelle sannheten selv 
(1 Mos 4,9). Men Kain lyver og snur seg bort fra Gud. En annen i en 
annen tid har omsorg for sin bror og henter han til Jesus: Etter at 
Andreas møtte Jesus, lette han etter sin bror Simon og delte nyheten 
med ham (Joh 1,40-41). Hvor er din bror? – spørsmålet handler både 
om at du skal få muligheten om å tale sant om livet, og at du skal bli 
minnet på omsorgen for dine nærmeste – hente dem til Jesus.

«Hvor kommer du fra og hvor går du hen?» Hagar, slavekvinnen 
som ble tvunget til et forhold med Abraham for å gi ham en sønn, er 
gravid og på flukt. Forholdene hjemme er uutholdelige. Hun ønsker å 
dø. Gud stopper henne opp med spørsmålene ovenfor. Han ber 
henne dra tilbake, og lover henne at han skal passe på henne (1 Mos 
16,8). Disse spørsmålene er relevante i kriser, men også en god hjelp 
til å stoppe opp i vanlige hverdager. Hva er bakgrunnen min? Og hvor 
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er jeg egentlig på vei? Er det dit jeg vil? Hvorfor er jeg til? Hva vil jeg 
med livet mitt?

«Hva kan jeg gjøre for deg?» Jesus stopper opp hos blinde Bartimeus 
som roper om hjelp fra en veikant ved Jeriko. Selv om Jesus vet hva 
han trenger, ber han den blinde fortelle det selv (Luk 18,41). Jesus 
kjenner deg ut og inn. Likevel ønsker han at du skal fortelle ham med 
egne ord når du trenger at han skal gjøre noe for deg. Noen disipler er 
så opptatt av tjenesten sin for andre, at de glemmer at Jesus bryr seg 
om dem også. De trenger særlig å bli minnet om at Jesus sier dette til 
dem.

«Hvem sier du jeg er?» Det er mange som mener mye om hvem Jesus 
er. En god mann, et forbilde, en profet osv. Slik var det også for 2000 
år siden. Jesus spør disiplene sine om hvem andre sier han er, og 
hvem de mener at han er (Matt 16,13-16). Hvem sier du at Jesus er? 
Er han en grei mann, en profet, Guds Sønn, din Herre? Og hvilke 
konsekvenser får dette i ditt liv?

Disippelprat
Les de fem spørsmålene, stopp ved det som du blir mest oppmerksom 
på nå på grunn av noe i livet ditt. Ta en runde der dere snakker 
sammen om hvilke spørsmål dere blir utfordret av, om hvorfor, og be 
for hverandre.

•	 «Hvor er du?»
•	 «Hvor er din bror?»
•	 «Hvor kommer du fra, og hvor går du?»
•	 «Hva kan jeg gjøre for deg?»
•	 «Hvem sier du jeg er?»

Vil du lese mer om dette? 
Les kapittel 6-9 i Langs samme vei.
              Anne Mari Schiager Topland
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