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Kjenner du naboene dine? Man kan lett få inntrykk av at nordmenn ikke alltid kjenner naboene 
sine så godt, men ironisk nok virker det som at folk kjenner naboene bedre på bygda enn i 
byen.  Disippelskap er relasjonelt i sin natur, for det er en relasjon til Jesus, til menigheten, til 1

andre disipler, og det er å søke kontakt med de ufrelste, de som enda ikke har blitt disipler. Det 
gjelder også våre naboer. Så hvordan kan vi være disipler i nabolaget hvis vi ikke kjenner 
naboene våre? 

Hva kommer det av at vi ikke kjenner naboene våre? Kan det komme av at vi tror at andre ikke 
er interessert i vårt bekjentskap? Kanskje det til en viss grad stemmer, men dagen kan komme 
da ditt bekjentskap er utrolig verdifullt for dem, spesielt hvis det skulle skje en ulykke i 
nabolaget. Kan det komme av at vi ikke ønsker å ta del i andre menneskers problemer? Tenk i 
så fall på at du kanskje har en ensom nabo, eller en som lengter etter tilhørighet og fellesskap, 
som trenger at du inviterer dem hjem. Kan det være at vi er redd for at de skal se på oss som 
hyklere? Dette er en tvilstanke som er mest egnet til å gjøre oss til dårligere disipler. Enkelte vil 
se på kristne som hyklere uansett hvor rettskafne liv vi faktisk lever. Fokuser heller på å vandre i 
ydmykhet og omvendelse og på det gode du kan gjøre for å tjene Gud, framfor å fokusere på 
hva andre tenker om deg. Disippelskapet starter der man er, og det inkluderer nabolaget.  2

LYS OG SALT 
Jesus har kalt disiplene sine til å være lys og salt i verden.  Lyset driver vekk mørket, og saltet 3

 En amerikansk undersøkelse viste at folk kjenner naboene sine litt bedre på bygda enn i byene: https://1

www.pewresearch.org/social-trends/2018/05/22/how-urban-suburban-and-rural-residents-interact-with-their-neighbors/

 Apg 1,8: «Og dere skal være vitner om Meg i Jerusalem, i hele Judea og Samaria, og helt til jordens ende.»2

 Matt 5,13-16: «Dere er jordens salt. Men hvis saltet mister sin saltkraft, hvordan skal det da kunne bli salt igjen? Da duger 3

det ikke til noe annet enn å kastes ut og bli tråkket ned av menneskene. Dere er verdens lys. En by som ligger på et fjell, kan 
ikke skjules. Man tenner heller ikke en lampe og setter den under et kar, men i en lampeholder. Da gir den lys til alle i huset. På 
samme måte skal dere la lyset deres skinne for menneskene så de kan se de gode gjerningene deres og ære deres Far, Han 
som er i Himmelen.»



gir smak og konserverer. Som en disippel, så kan du være lys og salt for dine naboer. Selv om 
du bare deler ut en klype salt her og der, så kan det være nok. Naboene dine vil smake at 
bekjentskap med deg er godt. Hvis du er som et koselig, varmt lys i nabolaget ditt, så vil folk ha 
ha lyst til å stå rundt lyset. Men hvis saltet mister sin saltkraft, så duger det ikke, sier Jesus. Og 
når det gjelder våre naboer, så er det vanskelig å la saltet utøve sin saltkraft på dem hvis man 
ikke har kontakt med dem. Her er noen grep man kan ta: 

GÅ UT 
Disippelskap er relasjonelt. Budet til disiplene var å «gå og gjør…».  Kristne er med andre ord 4

oppsøkende. 

INVITER 
Du kan invitere noen hjem på kaffe, eller invitere dem med på noe av det som skjer i 
menigheten. 

BE 
Det er viktig å be for menneskene rundt seg. Man kan f.eks. lære seg naboene sine navn og be 
for dem konkret eller be for nabolaget når man går tur. 

DELE 
Du kan dele evangeliet og ditt personlige vitnesbyrd. 

GJØRE 
Du kan gjøre små eller store tjenester for naboene dine, som f.eks. å hjelpe dem i hagen eller 
måke snø for dem. 

Vi skal ikke glemme viktigheten av vårt disippelskap i nabolaget vårt. Du kan være en unik og 
verdifull Jesusfølger der du er. Kanskje er du den eneste troende i nærheten av de du bor ved, 
og det er en sjanse som vi ikke har råd til å forkaste. 

SPØRSMÅL TIL ETTERTANKE:


• Kjenner du naboene dine? Hvorfor/hvorfor ikke? 

• På hvilken måte har du vært et lys eller en klype salt for dine naboer? 

• Hva kan du gjøre for å være en bedre disippel i ditt nabolag? 

 Matt 28,18-204
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