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En ny discipel
ApG 1

Har du nogensinde mistet en kammerat? En der
flyttede væk eller skiftede skole? For lang tid siden
valgte en af Jesu disciple at forråde Jesus. Den
discipel, Judas, tog sit eget liv. Jesu andre disciple
og venner valgte en, der skulle tage Judas’ plads.
Lad os finde ud af, hvem det var.
Der var sket så meget i de sidste seks uger.
Disciplene kunne stadigvæk mærke panikken
og smage frygten. De var løbende flygtet
fra haven, da soldaterne arresterede Jesus.
Næste dag havde de set ham dø. Når de
lukkede øjnene, kunne de næsten høre
menneskemængden råbe: “Korsfæst ham!”.
De ville aldrig glemme den tomhed, de
følte hele sabbatten, Jesus lå i
graven. Besøgende, der kom til
Jerusalem for at se
Jesus, fik at vide, at
han var korsfæstet.
Alle var lamslåede.
Søndag morgen fik
de endelig et glimt af
håb. Det kom sammen
med kvinderne, der
kom løbende ind i
værelset ovenpå og
råbte, “Jesus lever!” Det
virkede for utroligt. Til
at begynde med kunne
de ikke tro på de gode
nyheder. Så viste Jesus
sig for dem.
I de sidste uger havde
de været sammen og
lyttet og lært mere om
deres Herre. For nogle
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dage siden havde de gået sammen med Jesus
ud til Oliebjerget. Der havde han givet dem et
andet løfte. “Vent i Jerusalem, indtil jeg sender
Helligånden til jer. Han vil undervise jer og
trøste jer.”
Derefter havde de set Jesus stige op i luften.
De havde stirret op i himlen for at prøve at se
ham for sidste gang.
I de følgende dage mødtes disciplene og de
andre troende hver dag i et stort lokale. De
talte om de ting, som Jesus havde lært dem og
bad sammen.
En dag var der ca. 120 mennesker i værelset.
Peter rejste sig. Da han begyndte at tale, blev
det helt stille. Han mindede dem om

Tænk på
Jesu venner kender ham godt.

det arbejde, Jesus havde bedt dem om at
gøre. ”I skal være min vidner i Jerusalem,”
havde Jesus sagt ”og i hele Judæa og Samaria
og lige til jordens ende” (ApG 1,8) ”Fortæl
menneskene, at jeg elsker dem. Fortæl dem,
at jeg kom for at frelse dem fra deres synder.”
Det var på tide, de begyndte at fortælle de
gode nyheder til hele verden.
”Judas er død nu,” fortsatte Peter. ”Vi bør
vælge en anden til at tage hans plads.”
De andre sagde ikke ret meget, men nikkede.
Peter fortsatte. ”Det skal være en, som har
rejst sammen med Jesus i al den tid han var
sammen med os.”
Peter ville være sikker på, at de valgte en,
som kendte Jesus, og som havde fulgt Jesus
siden han blev døbt af Johannes. En som
vidste, at Jesus var blevet taget op til himlen
igen. En som kunne fortælle andre om Jesu
kærlighed, og hvordan han døde for
dem.
De andre i værelset var enige.
Det varede ikke længe, før der
man havde foreslået to mænd. Den
ene hed Josef, og den anden hed
Mathias. Det var en svær beslutning.
De bad sammen: “Herre, du kender
alles tanker. Vis os, hvem af disse to
mænd du har valgt. Hvem skal tjene
dig i stedet for Judas?”
I de dage var det almindeligt, at man
kastede lod. En måde at kaste lod på
var, at man brugte to pinde en lang og
en kort, og på den måde bestemte man,
hvordan man skulle gå videre frem. Vi ved
ikke, hvilken metode disciplene brugte,
men Gud valgte Mathias til at tage Judas‘

Huskeverset
”I skal være mine
vidner både i Jerusalem og i hele Judæa
og Samaria og lige til
jordens ende”
ApG 1,8

plads. Fra den dag af blev Mathias kendt som
en af de tolv disciple og tjente Gud sammen
med de andre. Han fortalte verden om Jesus og
hans kærlighed til alle mennesker.
I dag har Jesus stadig brug for disciple.
Mennesker, der kender ham og vil tjene ham.
Mennesker, der vil fortælle andre om hans
kærlighed, og om hvordan han kom for at
frelse dem. Kan Jesus regne med dig?
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L Ø R D A G

•
Jesus gik ud til
Oliebjerget sammen med sine disciple, før han steg
op til himlen. Hvis I går en tur i eftermiddag, så
find en bakke I kan gå op på. Se på de forskellige
skyformationer. Minder de forskellige former dig
om noget?
• Skriv hvert ord af huskeverset på små sedler.
Læg sedlerne i en æske og ryst den. Tag sedlerne
ud og læg dem i den rigtige rækkefølge. Hvis det er
nødvendigt, kan du bruge en Bibel. Tak Gud, fordi
du en dag skal få lov til at komme i himlen og bo
sammen med ham.

M A N D A G
• Læs ApG 1,12-26 sammen med din
familie.
• Læs Matt 27,7-8 for at finde ud
af, hvad der skete med de penge, som
præsterne havde givet til Judas. Judas
valgte ikke at tjene Gud. Hvilken
beslutning har du truffet?
• Bed Gud om hjælp til at finde
måder, du kan tjene ham på.

T I R S D A G
• Læs Matt 4,18-19 sammen
med din familie. Hvad fortalte Jesus
sine nye venner, at de ville gøre? Tal om
idéer til et familieprojekt, I kan have
for at tjene andre. Begynd at planlægge
hvordan I kan gennemføre det. Bed Gud
om at velsigne projektet.
• Syng ”Min Gud er så stor,” før I
beder sammen.
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S ØN D A G
• Læs ApG 1,1-11, når I har andagt. Find
Jerusalem, Judæa og Samaria på et
kort over Bibelens lande. Hvor sagde
Jesus at disciplene ellers skulle vidne
om ham?
• Tegn 11 cirkler (tegn f.eks. rundt
om en mønt.) Tegn disciplenes
ansigter, da de så Jesus tage til
himlen.
• Oliebjerget er ca. 850 meter højt.
Kan du finde et sted i nærheden af,
hvor du bor, der er så højt?
• Tak Gud fordi han sendte Jesus,
og fordi Jesus snart kommer tilbage.
På Jesu tid troede
man, at når man kastede lod, ville
Gud lede, så valget faldt på den person
eller ting, som Gud ønskede.

O N S D A G
• Læs Luk 24,36-53 sammen med din familie.
Disciplene lovpriste Gud. Spørg din familie hvor
mange velsignelser, I kan komme i tanke om?
• Bed en voksen om at fortælle dig, hvordan
du kan tjene Gud.
• Tak Gud for hans velsignelser.

T O R S D A G

F R E D A G

• Læs 1 Thess 5,16-18, når I har andagt. Hvad skal
vi gøre som Jesu venner?
• En discipel er en, der følger en leder. Leg
”Kongens efterfølger.” Tænk over, hvad det vil
sige at være en efterfølger. Hvem vælger du at
følge?
• Lav en plan for et ”Hemmeligt tjeneste”
projekt. Gør noget godt for en i din familie.
Lad være med at fortælle det til nogen, men
efterlad en seddel hvor det står, ”Jesus
elsker dig, og det gør jeg også.” Bed Gud om
at velsigne dit hemmelige projekt.

• Hvordan kan du hjælpe mor og far
med arbejdet derhjemme?
• Læs ApG 1, når I har andagt.
Rollespil dele af stykket med din
familie.
• Syng nogle sange og bed Gud
om at være med jer på hans
specielle dag.
• Hvad har du lært om Gud i
denne uge?

Gør følgende: Brug urets visere til at finde
navnene
på de
blev udvalgt til at
Gør følgende: Skriv de vokaler, der mangler på
linierne,
og to
lærmænd,
noget der
om Paulus’
anden missionsrejse. (Vokaler er bogstaverne
A EJudas’
IOUÆ
Ø Å)blandt de 12 disciple. Se på
tage
plads
klokken og skriv de bogstaver, der passer til
de forskellige tider, på linierne.
Tegn derefter en ring rundt om navnet på den
mand, der blev valgt.
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