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Forenet i tjeneste
ApG 1; 2,1-4.

Har du nogensinde været oppe og diskutere med
din bedste kammerat? Hvordan var det? Var I lige
gode venner bagefter? Jesu disciple var tit uenige.
Læs mere og find ud af, hvad der forandrede dem.
Jesus valgte tolv mænd til at være sine disciple.
De var sammen med ham fra begyndelsen,
da Johannes døbte ham i Jordanfloden, og
de blev hos ham, indtil han døde på korset.
De lyttede hver dag til de historier, han
fortalte. De var sammen med ham i templet
og hørte ham forklare skriften bedre end
nogen præst. Og bedst af alt så de Jesus
helbrede de syge. Der var hele landsbyer og
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byer, hvor der ikke var en eneste syg person,
efter Jesus havde været der. Kan du forestille
dig det? Ikke en eneste syg i hele byen.
Jesus prøvede at advare sine disciple. Han
fortalte dem, at han skulle dø og opstå igen,
men de hørte ikke efter eller havde ikke lyst
til at forstå. De havde deres egne ideer. De
troede, at Jesus skulle være konge her og
nu. De forventede, at han ville oprette et
kongerige på jorden og befri dem fra romerne.
De diskuterede ofte, hvem af dem, der ville
blive den mest betydningsfulde discipel, når
Jesus kom til magten. Jakob og Johannes fik
endda deres mor til at spørge, om de kunne
sidde ved siden
af Jesus, når han
blev konge. Det
blev de andre
meget sure over.
Efter sin
opstandelse var
Jesus sammen
med disciplene og
nogle af hans andre
efterfølgere i fyrre
dage. Han forklarede
profetierne for dem
igen og fortalte dem
om Guds rige. De
begyndte at forstå,
at Jesus ikke var
kommet for at fjerne det
romerske herredømme,
og at han heller ikke
ville oprette sit
kongerige her på
jorden, men i

Tænk på
Bøn forbereder os til tjeneste.

Huskeverset
”De holdt alle i
enighed fast ved
bønnen.”
ApG 1,14

himlen. Han lovede, at han altid ville være
sammen med dem. Han lovede også at sende
dem Helligånden, og bad dem om at blive i
Jerusalem og vente, indtil Helligånden kom.
Denne gang hørte de godt efter og gjorde
det, de fik besked på. De mødtes hver dag med
de andre troende. De talte om det, de havde
lært, og de bad sammen. Mens de bad, tænkte
de på de år, de havde været sammen. De
vidste, at de havde sagt og gjort ting, de ikke
skulle have gjort. De indså, at de havde været
uvenlige mod hinanden, og de bad hinanden
om tilgivelse. De bad også Gud om tilgivelse.
Mens de ventede på Helligånden, skete der
noget fantastisk. De lærte hinanden bedre at
kende. Alt det, de plejede at skændtes om, var

ikke længere vigtigt. De begyndte at holde
sammen, og det eneste, de havde lyst til, var
at fortælle andre de gode nyheder om Jesus.
Hvordan han var kommet ned til denne jord,
hvordan han var død for alle menneskers
skyld. De ønskede, at alle skulle vide, at Jesus
var gået tilbage til himlen, og han snart ville
komme tilbage.
Det var bønnen, der hjalp dem til at holde
sammen, og som fik dem til at forstå, at det
vigtigste var, at de tjente Gud. Det var på
grund af bønnen, at de fik et fælles mål – at
tjene Gud. Der kan
også ske store
ting i dag, når vi
beder.
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L Ø R D A G
• Gå en tur og bed stille indeni jer selv for de mennesker,
der bor i de huse, I går forbi.
• Syng sangen: ”Gud, lær du mig at be til dig.” når I har
andagt. Tak Gud, fordi I har mulighed for at tjene ham.

En discipel er en,
som følger de lærersætninger, en anden person
lærer.

S ØN D A G
• Læs ApG 1,1-11 sammen med din familie. Læs
vers 11 igen. Hvad betyder det for dig?
• Jesus fortalte disciplene, at de skulle vente i
Jerusalem. Prøv at sidde stille i fem minutter
før du begynder at lege. Hvordan er det at
vente?
• Tegn en cirkel. Skriv huskeverset rundt i
kanten af cirklen. Klip ordene ud hver for
sig. Bland dem og sæt dem sammen i den
rigtige rækkefølge.
• Bed Gud hjælpe dig til at lytte til, hvad
hans planer er for dig.

M A N D A G
• Læs ApG 1,12-26 sammen med din familie. Hvem
var blandt de mennesker, der blev og bad sammen?
Hvad skete der med dem?
• Pil en appelsin, og del den op i både. Prøv at sætte
bådene sammen igen til en hel appelsin. Tag en
båd ud. Har du stadigvæk en hel appelsin? Er
vores kirke ”hel” hvis mennesker ikke bruger
deres talenter? Hvorfor ikke?

T I R S D A G
• Læs og tal om den bøn, Jesus lærte sine
disciple, når I har andagt (Se Matt 6,9-13).
Hvad lærte du om at tilgive andre? Har du brug
for at tilgive nogen i dag?
• Gå udenfor og se på et træ. Skriv en liste
over de ting, et træ består af. Kan træet
leve uden alle disse ting? Hvordan kan træet
sammenlignes med din kirke? (Menigheden
har brug for alle mennesker. Når vi
arbejder sammen, er vi stærke.)
• Bed om, at alle i din kirke vil arbejde
sammen og tjene Gud.
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O N S D A G
• Læs Luk 11,5-13. Skriv en liste over de
gode ting, Gud har gjort for dig og din
familie. Hvordan kan du bruge dem i
tjeneste for ham?
• Bed to voksne om at fortælle dig, hvordan
bøn har gjort en forskel i deres liv.
• Se igen på dit huskevers. Tak Gud, for at
han altid er parat til at lytte til dine bønner
og besvare dem.

T O R S D A G
• Bøn fører til, at vi kan arbejde samme i enhed.
Tag hvert bogstav i ordet ENHED og tænk på
ord, som kan forklare, hvad det betyder. E kan
f.eks. stå for “enige.” Gør evt. denne
aktivitet sammen med mor og
far, før du går i seng.
• Design eller tegn et symbol
eller logo for bøn, tjeneste
og enhed. Vis det til din
familie.
• Lav en plan for et ”hemmeligt
tjeneste” projekt for
en i dag. Bed for den
person.

F R E D A G
• Læs ApG 1 sammen med din familie.
Hvilke tre vigtige ting har I lært af dette
kapitel? Sig huskeverset sammen. Er
dette en af de vigtige
ting?
• Syng sangen: “Bed kun
din bøn, når det lysner.”
• Bed Gud om at være hos
jer.
• Hvad har du lært om Gud
i denne uge?

Gør følgende: Tegn et X henover hvert andet bogstav. Begynd med at tegne et X henover bogstav nr. 2.
Find ud af, hvordan disciplene beholdt deres tro på Jesus.
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