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Temaark

Temaark 6 i disippelserien

Tema:  
En delende disippel

Innledning
Det skal merkes at disipler følger etter Jesus. Det skal synes på omsor-
gen og kjærligheten vi har for hverandre og for verden. Det å dele det 
vi har med andre er en måte dette kan bli synliggjort. Dele tid, pen-
ger, dele mat, være gjestfri og å låne bort ting er noen måter. Disipler 
gir videre fordi de i utgangspunktet har fått alt. Og når vi gir, viser vi 
også at vi bryr oss om andre. Når vi gir videre blir vi heller ikke så 
avhengige av penger og ting, det mister litt makten over oss.

Dette med å gi av sitt eget er gammel visdom som Gud gav de første 
menneskene. Folk fikk for eksempel beskjed om å gi videre av land-
bruksgoder og penger til de fattige og til menigheten (2 Mos 25,1-7,  
3 Mos 19,9-10, 5 Mos 15,10). Etter hvert ble det også vanlig å gi 
tiende av alt man tjente til Herrens hus (5 Mos 14,22) både fordi det 
var å synliggjøre i takknemlighet at alt egentlig er Guds og du gir noe 
tilbake, og for at det skulle bli delt til de som trengte det. Samtidig 
viser det seg at det følger velsignelser med å gi videre. For det første 
så blir du ikke så bundet til det å eie, og for det andre så oppleves 
velsignelsen på mange andre områder i livet (Mal 3,10). 

Jesus snakker om det å gi som å vise overgivelse, som kvinnen ved 
tempelet som gav bittelite – men det var også alt hun hadde (Luk 
21,1-4)! Hun gav og stolte på at Gud ville ta seg av henne. Det betyr 
ikke at vi ikke skal planlegge, spare penger og sette opp budsjetter. 
Gud har skapt oss med kloke hoder. I tillegg har han gitt oss beskjed 
om å dele, være rause og gjestfrie. For en disippel er det helt vanlig å 
tenke gjennom sin del av dette. Hvordan og når deler jeg av mitt med 
andre og menigheten?
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Disippelprat
•	 Hva synes du om dette?
•	 Er du enig eller uenig i at vi i utgangspunktet har fått alt? 

Begrunn svaret.
•	 Kan penger få makt over oss, og eventuelt hvordan?
•	 Hvordan kan det å gi løsne på den makten penger har over 

oss?

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


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

