
Hverdagsdisippel 5: Å være en disippel hjemme

Del 5: Å være en disippel hjemme
Taler: Niklas R. B. Slettevoll - Dato: 11.9.2022 

Hvis vi sier at ditt disippelskap begynner med din egen etterfølgelse av Jesus, så fortsetter den 
med de menneskene som er nærmest deg. Hjemmet vårt og familien vår er vårt nærmeste 
innflytelsesområde. Og når et troende menneske tar med seg bønnen, lovsangen, 
skriftlesningen, de gode gjerningene og trofastheten inn i hjemmet, i familien og i ekteskapet, så 
ligger det en smittsom kraft i det. 

BARNA VÅRE 
Fedre og mødre har stor betydning for barnas tro.   Vår jobb, først og fremst som foreldre, men 1 2

også som besteforeldre, som tanter og onkler og som menighet, er å legge et grunnlag for 
barna våre , slik at de kan fortsette å tro hele livet. Vi skal lære opp barna våre både direkte og 
indirekte, ved at vi lever i et synlig disippelskap framfor ungene våre i hverdagen.  3

EKTEFELLEN VÅR 
Jeg vil nevne at det ikke er tilrådelig å gifte seg med en ikke-troende. Å bestemme seg for å 
dele livet med en person som ikke deler det samme verdensbilde og det samme mål for livet, er 

 2 Tim 1,4-5: Jeg lengter inderlig etter å se deg, når jeg husker dine tårer, for at jeg kan bli fylt med glede, 1

ettersom jeg er blitt minnet om den ekte troen som er i deg, den som først bodde i din mormor Lois og i din mor 
Evnike, og som jeg er overbevist om også bor i deg.

 2 Tim 3,14-15: Men du må holde fram i de sannhetene du har lært og er blitt overbevist om, for du vet hvem 2

du har lært dem av. 15 Helt fra barndommen av har du kjent De Hellige Skrifter som har kraft til å gjøre deg vis til 
frelse ved troen på Kristus Jesus.

 5 Mos 6,4-9: Hør, Israel! Herren vår Gud, Herren er én! Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele 3

din sjel og av all din makt. Disse ordene Jeg befaler deg i dag, skal forbli i ditt hjerte. Du skal lære dem videre til 
dine barn, og du skal tale om dem når du sitter i ditt hus, når du går på veien, når du legger deg og når du står 
opp. Du skal binde dem som et tegn rundt hånden, og de skal være som minnesedler mellom dine øyne. Du skal 
skrive dem på dørstolpene til ditt hus og på dine porter.
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å legge opp til en livskrise.  Samtidig er håpet for den som er i et slikt ekteskap at man kan 4

være lys og salt i hjemmet. Med sin livsførsel og sitt gudsliv vil en troende part i et ekteskap 
innføre en hellig dimensjon i hjemmet som er med på å påvirke det åndelige livet i ekteskapet og 
for barna.  5

VÅRE SØSKEN 
Har du søsken som ikke tror, så må du huske at du ikke kan styre hva de andre i hjemmet ditt 
tror på. Derfor må vi legge dem i Guds hender. Men du har samtidig et ansvar for å disippelgjøre 
mennesker, for det har Gud kalt oss alle til. Det betyr at du ikke skal gi dem opp. Det kan være 
at akkurat du er personen som er ment å være vitnet som Gud vil bruke for å bringe søskenet 
ditt tilbake til troen. 

VÅRE FORELDRE 
Det kan være utfordrende å være en disippel overfor foreldre, fordi foreldrene våre ofte har en 
autoritet i livet vårt. Samtidig kan ditt forandrede liv være et stort vitnesbyrd for dem, som kan få 
dem til å klø seg i hodet og lure på hva som har skjedd med ungen deres. Du trenger ikke 
gnage på dem om evangeliet hele tiden og påpeke alle syndene deres, men la evangeliet være 
en naturlig del av hjemmet ditt og tør å stå for det du tror på. 
 
«DE FREMMEDE» 
Dette handler om de som kommer på besøk i hjemmet. Her er stikkordet «gjestmildhet». Vær en 
gjestmild vert, så vil folk kjenne at det er noe spesielt med ditt hjem, og kanskje vil det gjøre 
dem et hakk mer mottakelig for å høre om Jesus. 
 
Josva sa: «Men jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren.»  Vil du si dette om ditt hus, ditt hjem, din 6

familie? Vil du at det skal være et fredens hjem, et gledens hjem, et hjem hvor Guds kjærlighet 
får utspille seg? Det vil ikke alltid være enkelt, og det krever at du vil være en hverdagsdisippel. 

 2 Kor 6,14-15: Dra ikke i fremmed åk med vantro! For hvilket fellesskap har rettferdighet med lovløshet? Og 4

hvilket samfunn har lyset med mørket? Hvilken samklang er det mellom Kristus og Belial? Eller hvilken 
delaktighet har en troende med en ikke-troende?

 1 Kor 7,10-17:  For den ikke-troende ektemannen er helliget ved sin kone, og den ikke-troende kona er helliget 5

ved sin ektemann, ellers ville deres barn vært urene, men nå er de hellige. Men dersom den ikke-troende vil skille 
seg, må han få lov til å skille seg. En bror eller en søster er ikke bundet i slike tilfeller. Gud har kalt oss til fred. For 
hvordan vet du kone, om du kan frelse din ektemann? Eller hvordan vet du ektemann, om du kan frelse din 
kone? Slik Gud har tildelt hver enkelt, slik Herren har kalt hver enkelt, slik skal han leve videre. Og dette gir jeg 
befaling om i alle menighetene.

 Josva 24,13-15: «‘Jeg har gitt dere et land som dere ikke har hatt strev med, og byer som dere ikke har bygd, 6

og nå bor dere i dem. Dere spiser av vingårder og olivenlunder som dere ikke plantet.’» Dette er som frelsen 
Jesus har gitt oss.

«Derfor skal dere nå frykte Herren, tjene Ham helhjertet og i sannhet, og ta avstand fra de gudene som fedrene 
deres tjente på den andre siden av Elven og i Egypt. Tjen Herren! Hvis det er ondt i deres øyne å tjene Herren, så 
velg i dag hvem dere vil tjene, enten gudene som deres fedre tjente på den andre siden av Elven, eller 
amorittenes guder i det landet dere bor.» Til syvende og sist kan menneske velge selv hva eller hvem de vil tro på. 
Men Josva sier dette: «Men jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren.»
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SPØRSMÅL TIL ETTERTANKE:


• Hvem bor du sammen med? Hvem kommer på besøk? Tenk over hvordan du disippelgjør 
de ulike menneskene som er i hjemmet ditt. 

• Hvor ofte åpner du hjemmet for andre? Hvordan viser du kristen gjestmildhet til de som 
kommer innom? 

• Foreldre: I hvor stor grad viser du barna dine troen din i praksis i hjemmet? Lærer du dem 
å be, å gå i kirka og å leve etter gode, bibelske verdier? 

• Søsken: Snakker du med dine søsken om troen din, eller «legger du vekk» troen din når 
du er sammen med den/dem? Hvordan kan du være et levende vitnesbyrd for den/dem? 

• Barn: Hvordan responderer foreldrene dine på at du er kristen? Står du alene i familien 
som kristen? Ser de at livet ditt har endret seg etter du ble troende? 

• Ektefelle: Klarer du å være trofast i etterfølgelsen av Jesus? Hvordan påvirkes du av 
ektefellen din? Er han/hun en positiv eller negativ påvirkning på ditt trosliv? Står dere 
sammen om å oppdra barna deres i en sunn tro? 
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