
 

 
 

Bibeltime 1: “Jesus møder sine venner” 

Tekst: Matt. 4, 18-22 

- Disciple, Kaldet, Følg mig! 
 

Mål 

 At teenagerne må forstå, hvad det vil sige at være en discipel. 

 At teenagerne må se, at Jesus kalder os til et liv som disciple. 

 At teenagerne må udfordres på, hvad det betyder, når Jesus siger: Følg mig! 

Baggrund 

På mange måder handler alle oplæggene mere eller mindre om det at være disciple. Alligevel 
er det ikke tilfældigt, at vi starter med at se, hvordan Jesus møder og kalder sine disciple. Det 
siger nemlig rigtig meget om, hvem Jesus er, og hvordan han ønsker at møde dig og mig. 
 
Det vigtige med denne time er altså at stille skarpt på, hvem Jesus er, og hvad det betyder, 
når vi taler om at være disciple. Det vigtigste er at holde fokus på Jesus i det hele. Vi kan 
nogle gange komme til at sætte meget fokus på, hvad det er jeg skal gøre for at være en rigtig 
discipel. Beretningen i dag er med til at sætte fokus lidt anderledes. 

Læsemetoden: 

Start med at læse teksten op og sæt derefter teenagerne i gang med at arbejde med teksten 
ud fra følgende punkter. 
 
2) Læs selv teksten langsomt og gør følgende, mens du læser den: 

 Sæt en streg under de navne eller personer, der nævnes. (Jesus, hende, manden) 

 Sæt en cirkel, om de ord du tænker, er specielt vigtige for teksten. (Velsignelse, 
tilgivelse… alt muligt) 

 Sæt krydser ud for de tre ting i teksten, som du især husker efter at have læst den 
(Noget du undrer dig over, ikke forstår eller synes er helt fantastisk) 

 

Fokuspunkter 

Disciple: 
Ordet discipel betyder elev eller en, der lærer. Allerede her er der måske noget, der skurer 
lidt i vores ører. Det lyder faktisk ikke så tillokkende at være discipel. For det første fordi jeg 
måske for nok af at være elev i skolen, men også fordi det jo betyder, at jeg skal være klar til 
at lytte til, hvad en anden mener og siger i stedet for at bestemme det hele selv.  
 
Det kan være spændende lige at starte med at stoppe op for denne udfordring som optakt til 
resten af ugen. Alt det vi skal være sammen om, giver kun mening, hvis du er klar til at 
acceptere, at du er discipel. og der er en anden (Jesus), der skal være din Rabbi (Mester). Det 
er faktisk slet ikke så lige til og uproblematisk. 
 
Spørgsmål: Hvad tænker du om det at være discipel? 
 
 
  



 
 

 
 

Kaldet: 
Jesus er altså en Rabbi (Mester), og han går derfor ud for at kalde nogle disciple. Det er der i 
sig selv ikke noget overraskende i, da det var meget normalt på Jesu tid. Det er mere måden, 
Jesus gør det på, der overrasker. Vi læste i teksten, at han gik langs en sø og kaldte på nogle, 
der var i gang med at fiske. Hvorfor er det så overraskende? 
 
Normalt skulle de unge jødiske drenge igennem ikke mindre end tre skoler for at blive disciple 
af en rabbi. Hvert af de tre forløb blev afsluttet med, at rabbien valgte den/de bedste elever 
ud, som så fik lov til at fortsætte indtil han til sidst havde de allerbedste og dygtigste elever 
som disciple. Det har været vanvittigt hårdt og krævet helt vildt meget arbejde at blive 
discipel af en stor rabbi. Der var kun plads til de bedste. 
 
Denne praksis forandrer Jesus fuldstændig. Han vender det på hovedet. Han forsøger ikke at 
stille alle mulige krav og prøver op, før han udvælger sine disciple. Nej, han møder dem lige 
der, hvor de er midt i deres forholdsvis simple hverdag, og så kalder han dem til sine disciple. 
Det er så fantastisk, at det er sådan Jesus arbejder. Han kalder ikke på dem, der har gjort sig 
fortjent til det, tværtimod. Disciplenes relation til Jesus bygger på nåde fra dag 1. 
 
Spørgsmål: Hvorfor tror du, Jesu kalder sine disciple på den her måde? 
 
Følg mig!: 
Når Jesus skal forklare fiskerne, hvad det er, han kalder dem til, siger han: ”Kom og følg mig, 
så vil jeg gøre jer til menneskefiskere.”  Der ligger rigtig mange dybder og glæder i denne 
formulering. Først og fremmest er det et kald til at være sammen med Jesus. Når Jesus kalder 
nogen til at være disciple, kalder han dem til fællesskab. Det var ikke helt fremmed for 
disciplene, for det var faktisk en vigtig del af en rabbis undervisning. En rabbi underviste ikke 
bare sine disciple ved at lære dem en masse ord og råd, han ønskede også, at disciplene tog 
ved lære af hele hans måde at være på og leve på. Disciplene skulle i princippet være en lille 
udgave af ham selv. 
 
Hvordan skal vi forstå det som disciple af Jesus? Vi kan aldrig leve præcis det liv, som Jesus 
levede. Det må vi slå fast med det samme. Jesus siger heller ikke, at vi skal komme og følge 
ham og så ellers gøre alt, hvad vi kan for at blive som ham. Han siger, at han vil gøre dem til 
menneskefiskere. Det er Jesus, der vil gøre noget med dem. Jesus ønsker at forandre sine 
disciple. Vi skal som disciple af Jesus lytte til, hvad han siger og se, hvad han gør, og så skal vi 
lade ham forandre os. Det er netop det, vi vil forsøge igennem de næste bibeltimer. Vi vil se 
nærmere på den rabbi, der siger: ”Kom og følg mig!” 
 
Spørgsmål: Hvordan kan vi konkret følge Jesus i vores hverdag? 

 

  



 
 

 
 

Gruppesamling: Jesus møder sine venner 

Start med kort at fortæl, hvad du særligt fik med fra bibeltimen. 
 
Hvad vil det konkret sige at være discipel i år 2015? 
Giv gerne konkrete eksempler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hvad mener Jesus, når han siger, at disciplene skal 
være ”menneskefiskere”? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hvordan kan du konkret fiske mennesker i din hverdag? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jesus siger ”Følg mig!” 
Hvordan kan du konkret følge Jesus? 


