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MÖTEN MED JESUS

Möten med Jesus är en serie bibelsitsmaterial, eller bibelstudier, som behandlar olika människomöten som Jesus
var med om.Vad kan vi lära oss av dem? Materialet räcker till sju träffar och lämpar sig väl för nya grupper.

Om du inte har erfarenheter av bibelsitsar, eller om du inte har lett en bibelsits själv förut, rekommenderar vi
att du läser texten Vill du starta en bibelsits? som finns i mediebiblioteket på SLEF:s webbplats, www.slef.fi.Allt
material är hämtat och översatt från www.gladtidings-bs.com och på den webbplatsen finns också en
utförligare ledarhandledning.

Bibeltexterna har olika svårighetsgrad. De lättaste har en asterisk (*) i listan nedan medan lite svårare har två
(**). Denna serie innehåller inga texter av den svåraste graden och därför finns inga texter med tre asterisker
(***) i listan.

1. Jesus möter en förlamad man,Mark 2:1–12 *
2. Jesus möter ett hopplöst fall,Mark 5:1–20 **
3. Jesus möter en framgångsrik man,Mark 10:17–27 *
4. Jesus möter en mor i nöd,Matt 15:21–28 *
5. En blind tiggares trosbekännelse,Mark 10:46–52 *
6. Jesus möter en mördare, Luk 23:32–43 *
7. Den uppståndne möter Maria, Joh 20:11–18 **
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1. Jesus möter en förlamad man, Mark 2:1–12

Inledning: På den här tiden hade husen platta tak av tegel. De var uppenbarligen lättare att ta i sär än taken i
våra hus. Man kom upp på taket längs en stege utanför huset. Hjärnblödning hos en medelålders eller äldre
människa leder ofta till förlamning. Människosonen betyder Jesus.

1. Föreställ er det dagliga livet för den förlamade mannen. Vilka besvär och svårigheter var förknippade
med det?
• Vilket slags hjälp behövde mannen?
• Hur förändrades hans relationer till andra när han blev sjuk?
• Vilka framtidsplaner eller drömmar kan han ha haft?
• Vilken mening hade han i livet?
• Föreställ er hur livet blev för den familjemedlem som måste sköta den här mannen?

2. I vers fem framkommer det att mannen hade syndat. Vilka synder kan en människa begå även som
förlamad?
• Samtala över ämnet “Gör sjukdom oss till bättre eller till sämre människor?”

3. Vilka var bärarna? Fundera ut olika alternativ.
• Vad fick dem så beslutsamma som verserna 3–4 berättar om?
• Föreställ er vad vännerna var tvungna att göra för att få den förlamade till Jesus. Tänk igenom hela vägen

ända hemifrån, bit för bit. Vad var lätt? Vad var svårt? Vilka redskap behövdes? Hur länge räckte hela
proceduren? Hurudana kommentarer kan ha hörts nerifrån rummet under det att taket söndrades?

4. Bärarna hade hämtat sin vän till Jesus för att han skulle bota honom. Varför förkunnar Jesus först av allt
hans synders förlåtelse? (v. 5)
• Varför handlade Jesus just i den här ordningsföljden?
• Vad betydde det för den förlamade mannen att få sina synder förlåtna?

5. Föreställ dig att du skulle föra ditt allra största problem till Jesus och han då skulle svara dig: “Min son/
min dotter, dina synder är förlåtna.” Skulle du bli glad eller ledsen?
• Om du kunde välja, vilket skulle du välja: ett gott samvete även om ditt problem förblev olöst eller en

lösning på problemet, medan du fortfarande skulle ha synd på ditt samvete?
• Hur förändrades den förlamade mannens inställning till sin sjukdom, när han var lätt om hjärtat efter att

han hade fått förlåtelse för sin synd?

6. Vems tro talar Jesus om i början av vers fem? Notera hur satsen är uppbyggd.
• När kom den förlamade mannen själv till tro?

7. Svara på den fråga som Jesus ställer i vers nio.
• Vad kostade det Jesus att bota mannens sjukdom?
• Vad kostade det Jesus att förlåta mannens synder?

8. Förutom att den här texten talar om tro, talar den också omotro. Varför ville de laglärda inte tro att Jesus
kan förlåta människors synder?

9. Hur kan vi “bära” våra vänner, som inte vill eller kan tro, fram till Jesus? (Var kan de möta honom?)

Glädjebudskapsfråga: Jesus har lett dig till den här bibelsitsen framför allt för att han skall få säga till dig:
“Min son/min dotter dina synder är förlåtna.” Vad betyder de här orden för dig i den livssituation som du är i
just nu?
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2. Jesus möter ett hopplöst fall, Mark 5:1–20

Inledning:Mannen i texten var antagligen hedning, eftersom han bodde på den östra stranden av Gennesarets
sjö. Hedningarna födde upp svin och åt köttet från dem, medan svinet för judarna var ett orent djur. Orena
andar kan komma in i en människa genom dyrkan av avgudar. En legion var en stridsenhet bestående av 6 000
romerska soldater.

Vi känner kanske inte någon som är besatta av onda andar, men kanske vi känner människor som på något
annat sätt upplevs av omgivningen som hopplösa fall.

1. Mannen som var besatt av de orena andarna hade anhöriga (v. 19). Vad hade mannens anhöriga försökt
göra för att rädda honom?
• Vad kan ha varit det svåraste i den här situationen för mannens fru, barn och föräldrar? (v. 3–5)
• Vilka människor i vår tid kan upplevas vara lika “hopplösa fall” som den här mannen?

2. Vilka saker av det som beskrivs i verserna 3–7 gjorde mannen av egen vilja och vad fick de onda andarna
honom att göra?
• Vilken motsägelse finns i mannens beteende?
• Vad önskade mannen egentligen av Jesus? (v. 6–7)

3. Vad visste mannen om Jesus från förut och hur hade han eventuellt fått den informationen? (v. 7)

4. Vad lär oss diskussionenmellan Jesus och de onda andarna om styrkeförhållandena i andevärlden? (v. 8–
13)
• Varför tillät Jesus andarna att göra det som de bad om?
• Kanske det i vår närhet finns någon som är rädd för andar, spöken och mörker. Vilken tröst kan en sådan

människa få av den här texten?

5. Varför blev inte människorna i Gerasa ens det minsta glada över att deras granne blivit frisk? (v. 14–17)
• Hur mycket skulle 2 000 svin kosta i våra dagar?
• Hur skulle du förhålla dig till Jesus, om han skulle förstöra din egendom för att rädda en enda människa?

6. Vilka saker förändrades i mannens liv?
• Vad tror ni att mannen efteråt tänkte om de år, då han bodde bland gravarna? (Hur förvandlade Jesus

minustecknet i den här mannens liv till ett stort plus?)

7. Varför ville inte Jesus att mannen skulle ansluta sig till den skara som vandrade med honom? (v. 18–19)
• Varför befallde Jesus den här hedningen att sprida budskapet om det som hänt, fastän han annars ofta

förbjöd judarna att berätta om de under som de fick vara med om?

8. Jesus säger idag orden i vers 19 till oss. Vad betyder de orden för dig i din livssituation? (Vilka av Guds
stora under skulle Jesus vilja att du berättade om för de dina?)
• Hur borde du enligt den här texten förhålla dig till den människa som du betraktar som ett hopplöst fall?

Glädjebudskap:Den här kampen mot Satan vann Jesus med siffrorna 10–0, men ändå såg det ut som om Jesus
förlorade mot denne på Golgata? Ledaren läser Jes 52:14 och 53:3. Jesus påminde mycket om mannen från
Gerasa när han hängde på korset. I den stunden fick en legion onda andar lov att anfalla honom för att tortera
honom. Det skedde därför att han i den stunden stod till svars för våra synder inför Gud.
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3. Jesus möter en framgångsrik man, Mark 10:17–27

Inledning:Matteus kallar mannen i vår text för ung (Matteus 19:22), och Lukas säger om honom att han hade
en hög ställning i samhället. Den här unge politikern hade alltså lyckats mycket bra i sitt liv. Observera att
männen i Israel, vid tiden för början av vår tideräkning, i allmänhet varken sprang eller böjde knä inför någon
annan människa.

1. Vad fick en så framgångsrik politiker att bete sig så onormalt som han enligt vers 17 gör?
• Av vilken orsak trodde mannen att Jesus skulle ha svaret på hans fråga, även om han tydligen inte ansåg

honom vara Gud? (v. 17b–18)

2. Varför var mannen inte säker på att han skulle bli frälst och räddad, fastän han hade hållit Guds bud i
hela sitt liv?
• Varför är inte heller vi alltid säkra på vad som händer med oss efter döden?

3.Många politiker råkar i stora frestelser i förhållande till pengar och kvinnor. Vad kunde vara orsaken till
att den här mannen hade klarat sig ur alla frestelser, utan att falla en enda gång? (v. 19–20)
• Observera att enligt Jesus ska buden hållas också vad gäller tankar och ord, inte bara handlingar. Tror ni

att mannen hade klarat det?
• Skulle du kunna svara Jesus på samma sätt som den unge politikern svarade?

4. Ett fattades ännumannen. Ge olika alternativ till vad det kunde vara. (v. 21)

5. Hurudana saker anser människor i allmänhet att är deras skatter? (v. 21)
• Mannen i vår text hade två skatter på jorden. Vilka var de?
• Hur kan man samla skatter i himlen?
• Jämför de skatter vi har på jorden med dem vi har i himlen. Vilka är skillnaderna mellan dem?

6. Mannen hade troligen familj och åldrande föräldrar att försörja. Vad skulle ha hänt dem, om han hade
följt Jesu bud i vers 21?
• Skulle du i motsvarande situation kunna tänka att Gud nog på sätt eller annat bär omsorg om din fru, dina

barn och dina föräldrar?
• Skulle du kunna avstå från din egendom och ditt bankkonto, om det var ett villkor för att kunna följa

Jesus?

7. Vad skulle ha hänt, om Jesus hade önskat mannen välkommen in i lärjungaskaran utan några villkor?
• Enligt vers 21 såg Jesus på den unge politikern med kärlek. Varför sa han då så hårda ord till mannen att

denne gick bort?

8. Vilka alternativ blev kvar för mannen, när hanmärkte att han inte klarade av att avstå från sina skatter?
• Hur skulle Jesus kanske ha reagerat, om mannen hade erkänt att han älskade pengar mer än Gud, och bett

om förlåtelse för det?

9. Jämför det svar Jesus gav den rike ungemannenmed det svar han gav Petrus (v. 27). Är svaret det samma
i bägge fallen, eller är de olika?
• Samtala om följande: Är det möjligt för Gud att rädda en människa som är bunden till sina jordiska

skatter?

Glädjebudskap: Jesus avstod från sin skatt i himlen, när han kom till jorden. På korset led han det straff som
den människa, som är bunden till sina jordiska skatter och avgudar, borde ha lidit. Han gjorde det för din skull.
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4. Jesus möter en mor i nöd, Matt 15:21–28

Inledning: Kananéerna var sedan gammalt judarnas ärkefiender. Tyrus och Sidon ligger 45–60 km från
Galileen. Jesus ville inte att någon skulle veta om denna utlandsresa (Mark 7:24). Ledaren berättar kort som
inledning det viktigaste om kung David. (v. 22)

1. Föreställ dig hurdan den här kvinnans vardag hade varit, och hurdana hennes människorelationer var
(förhållandet till dottern, mannen, andra barn, grannar osv.)
• Vad kan man tänka sig att mamman beskyllde sig själv för?
• Vilka är de mammor i vår tid, som har lika stor nöd i hjärtat som den här kvinnan?

2. Den kananeiska kvinnan visste något om Jesus som de flesta judar inte förstod, nämligen att han var
Davids son (v. 22). Hur tror ni att hon hade fått klarhet över detta faktum?
• Varför bad mamman om nåd för sig själv? (v. 22)

3. Vilka var Jesu tre första svar på kananeiskans nödrop? (v. 23–26)
• Vanligtvis tog Jesus emot alla hjälpbehövande med öppen famn. Varför förhöll han sig då så nedlåtande

till denna kvinna?
• Vad skulle du göra, om Jesus bemötte dig som han bemötte den här kvinnan?

4. Vad tänkte lärjungarna om den kananeiska kvinnan och om hela situationen? (v. 23)

5. Hur reagerade kvinnan på att Jesus verkade avvisa henne? (v. 23, 25, 27)

6. Vad tror ni att hände i Jesu hjärta, när han stod tyst inför kvinnans lidande?
• Varför står Jesus ibland tyst, också då vi ropar på hjälp?
• Varför måste allas tro prövas?

7. Jesus berömde endast två personers tro, denna kvinnas, samt en romersk officers. Försök i den här texten
hitta så många tecken sommöjligt på en stark tro.

8. Hur tänker man vanligtvis att en stor tro föds i hjärtat?
• Ledaren läser Mark 7:30. Hur kunde den här hedniska kvinnan ha en så stor tro, redan innan hon hade

sett undret ske?
• I hurdana situationer behöver vi själva stor tro?

9. Vad var avsikten med denna Jesu enda utlandsresa?

Glädjebudskap: När Jesus hängde på korset, var han tvungen att tro på en Gud som teg (jämför Ps 22:1–2,
25). Vid det tillfället var Jesu tro väldigt lik den kananeiska kvinnans tro. Skillnaden var ändå, att Gud inför
Jesus teg på grund av sin vrede, och inte på grund av sin kärlek.
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5. En blind tiggares trosbekännelse, Mark 10:46–52

Inledning:Efter vad man vet, besökte Jesus staden Jeriko en enda gång. Det besöket ägde rum, när han var på
sin sista resa upp till Jerusalem. Jesus var son till kung David i rakt nedstigande led. Gud hade lovat denne
kung, att hans son för evigt skulle sitta på Israels tron (2 Sam 7:12–16). Romarna som härskade över landet
tålde inte att höra vare sig om landets tidigare eller nuvarande kungar.

1.Vad skulle vara det värsta, ifall du var tvungen att försörja dig genom att tigga?

2.Vad kan enmänniska lära sig, då hon sitter år efter år vid en livligt trafikerad väg (vers 46b)?
• Vad tror du att Bartimeus tänkte om Jesus under de tre år, då denne besökte alla andra platser utom Jeriko?

3. Jesus besökte ju Jerusalem (på 30 km avstånd från Jeriko) flera gånger. Varför hade inte Bartimeus sökt
sig dit för att få bot?
• Tror du att Bartimeus hade färdiga planer, för den händelse att Jesus någon gång skulle komma till Jeriko?

4.Vad var det som fick Bartimeus att dra den slutsatsen att Jesus var en son till kungDavid (vers 47)?
• Varför var inte Bartimeus rädd för romarna, när han för full hals ropade ut kung Davids namn?
• På vilket sätt förändrades Bartimeus rop, när man försökte tysta ner honom (vers 47–48)?
• Hur reagerade Jesus på titeln “Davids son?”

5.Ge olika skäl till varför människorna ville tysta ner Bartimeus rop på hjälp.
• Varför tog ingen den blinde tiggarens hand och förde honom till Jesus, i stället för att förbjuda Bartimeus

att ropa (vers 48)?
• Tänk på någon gång då man inte hört din ångest eller ditt rop på hjälp. Varför tror du att det gick på det

viset?

6.Vad kan Bartimeus ha tänkt, när han hörde att Jesus kallade på honom (vers 49–50)?
• Bartimeus hade troligen ända tills nu varit aktsam om sin mantel, som också tjänade som madrass och

täcke om natten. Varför slängde han den nu plötsligt ifrån sig (vers 50)?

7.Varför frågade Jesus Bartimeus om en sak som var självklar (vers 51)?
• I dag frågar Jesus dig: “Vad vill du att jag skall göra för dig?” Vad svarar du honom? (Du kan också svara

tyst för dig själv.)

8. På vilket sätt botade Jesus Bartimeus ögon (vers 52)?
• Originalspråket har ett verb som kan översättas på två sätt: “Gå, din tro har hjälpt dig” eller ”Gå, din tro

har frälst dig”. Varför ville Jesus säga de här orden till Bartimeus, när alla andra hörde på?

9. Bartimeus följde Jesus på vägen (vers 52b). Varför gjorde han det?
• Följande dag ropade hela folkskaran på Jesus och kallade honom Davids son vid Jerusalems portar

(11:9–10). Varför var inte heller de övriga människorna nu längre rädda för romarna?
• Bara en knapp vecka senare fick Bartimeus med sina nybotade ögon se, hur hans välgörare spikades upp

på ett kors. Vad tror du att Bartimeus tänkte, när han fick se det hända?
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6. Jesus möter en mördare, Luk 23:32–43

Inledning: I Romarriket korsfäste man brottslingar bara om de gjort sig skyldiga till verkligt grova brott. Vi
kan alltså anta att de här två männen t.ex. hade mördat mot betalning.

1. Varför är allt fler unga i dag våldsamma ochmobbar andra?

2. Fundera ut olika skäl till varför de här två männen hade kommit in på brottets väg.
• Vad kunde ha fått de två att stanna upp med sin brottsliga karriär, innan det var för sent?
• Varför slutar inte heller vi alltid upp med ett beteende, även om vi vet att beteendet är skadligt för oss själva

och för andra?

3. Brottslingarna såg Jesu korsfästelse på närmare håll än någon annan. Vad var det som de speciellt fäste
uppmärksamhet vid i Jesu ord och beteende? (v. 34–38)
• Vad var det för speciellt med de anklagelser som riktades mot Jesus? (v. 35–38)
• Skulle du kunna be för din värsta fiende på det sätt som Jesus gjorde? (v. 34)

4. Vad var det som fick den ena brottslingen att inse sina synder och erkänna att det straff han fick var
rättvist? (v. 41)
• Varför erkände den andre inte ännu heller sina synder, utan fortsatte att håna Jesus? (v. 39)

5. Hur kunde den ene brottslingen se den korsfäste Jesus som kung? (v. 37–38, 42)
• Jämför den korsfäste Jesus med kungar av den här världen.

6. Vers 42 innehåller en kort bön. Varför bad rövaren inte direkt att få komma till Jesu rike?
• Varför är det så viktigt för oss människor, att någon vi älskar kommer ihåg oss när vi lider?

7. Vad tror ni rövaren tänkte, när han fick höra Jesu svar i vers 43?
• När kom rövaren till tro?

8. Fundera över hur de sista timmarna var för den troende rövaren, innan romarna kom och slog sönder
benen på honom och han kvävdes ihjäl. (Var han lycklig eller olycklig?)
• Ett hurdant vittnesbörd lämnade den troende rövaren efter sig till sin familj, sin omgivning och

eftervärlden?

Glädjebudskap: Porten till paradiset hade allt sedan Adams och Evas dagar varit stängd för syndare. Nu
öppnades den, så att en mördare fick gå in. Men i stället blev Jesus tvungen att gå in genom en annan port,
porten till dödsriket …
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7. Den uppståndne Jesus möter Maria, Joh 20:11–18

Inledning: Ledaren läser Luk 8:1–3. Där lär vi oss mer om vilken bakgrund Maria från Magdala hade. Maria
hade, i motsats till lärjungarna, stått nedanför korset ända till det bittra slutet. Hon deltog även i begravningen
av Jesus (Matt 27:61). I evangelierna finner vi ordet “rabbouni” (v. 16) bara två gånger. Det är ett starkare ord
än “rabbi” (lärare).

1. Hurdant tror niMarias liv var på den tiden då sju demoner bodde i henne?
• Hurdan var vardagen?
• Hurdana var människorelationerna?
• Hur betedde hon sig, när demonerna styrde henne?
• Hurdana hade de år kanske varit, då Maria följde Jesus runt om i landet?
• Hurdan var Marias kärlek till Jesus? Se de benämningar hon använder om honom. (v. 13, 16, 18)

2. Vad berättar det omMaria, att hon stod nedanför korset ända till slutet, samt att hon också följde honom
ända till gravläggningen?
• Vad tror ni att Maria gjorde de två nätter och den dag då Jesus låg i graven?

3. Varför gick inteMaria bort från graven, fastän den var tom? (v. 11)
• Varför upplevde Maria det så fruktansvärt att hon inte mer fick se Jesu döda kropp, eller röra vid den en

sista gång?

4. Varför förundrade sig inte Maria över änglarna som satt vid graven? Försök att ge olika förklarings-
modeller till det. (v. 12–13)

5. Varför kände inteMaria igen Jesus, när hon såg och talade med honom?Ge olika svarsalternativ. (v. 14)
• Har det någon gång hänt dig att Jesus har stått bredvid dig i din sorg, utan att du kände igen honom? Om

det har hänt – när?

6. Varför ville både änglarna och Jesus veta varförMaria grät? De borde ju ha vetat vilket hennes svar skulle
bli.
• Varför vill Jesus att också du ska berätta orsaken till din gråt, även om han säkert känner till den ändå.
• Var Marias tårar onödiga enligt din åsikt? Motivera ditt svar.
• Hur kan vi veta om våra egna tårar är onödiga eller inte?

7. Vad var det som sist och slutligen gjorde attMaria kände igen Jesus? (v. 15–16)
• Varför ville inte Jesus att Maria skulle gå helt upp i sina känslor? (v. 17)
• Vad kan vi från den här situationen lära oss om Jesu handlande som man?

8. Vid den här tiden dög inte kvinnor som vittnen i rätten. Varför visade sig Jesus allra först för kvinnor,
och varför gav han uttryckligen dem en uppgift att bli vittnen om hans uppståndelse?
• Jesus var inte bunden av sådana samtida regler som han betraktade som orättvisa, t.ex. sabbatslagarna.

Varför gjorde han ändå inte Maria till den tolfte aposteln, efter att Judas dött?

9. Hur förändrade Jesu uppståndelse resten av livet förMaria?

Glädjebudskapsfråga: Ett hurdant hopp för resten av ditt liv innebär uppståndelsen för dig?


