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Markus 10 

(10:1–12) – Äktenskap och skilsmässa 
1 Sedan begav han sig därifrån och gick till Judeens område och landet på andra sidan Jordan. Folk 

samlades åter i skaror omkring honom, och han undervisade dem som han brukade. 2 Några 

fariseer som ville snärja honom kom fram till honom och frågade: ”Är det tillåtet för en man att 

skilja sig från sin hustru?” 3 Han svarade dem: ”Vad har Mose befallt er?” 4 De sade: ”Mose har 

tillåtit att mannen skriver skilsmässobrev och skiljer sig.” 5 Då sade Jesus till dem: ”Därför att era 

hjärtan är så hårda gav han er den föreskriften. 6 Men från skapelsens början gjorde Gud dem till 

man och kvinna. 7 Därför skall en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru, 8 och de 

två skall vara ett kött. Så är de inte längre två, utan ett kött. 9 Vad Gud har fogat samman, skall 

människan inte skilja åt.” 10 När de hade kommit hem igen frågade lärjungarna honom om detta. 11 

Han svarade dem: ”Den som skiljer sig från sin hustru och gifter sig med en annan kvinna, han 

begår äktenskapsbrott mot henne. 12 Och om hon skiljer sig från sin man och gifter om sig, begår 

hon äktenskapsbrott.”  

1. ”Är det tillåtet för en man att skilja sig från sin hustru?” 

a. Strax före Jesu tid fanns det två inflytelserika rabbiner som stod för varsin tolkning av 

Torah; rabbi Hillel som stod för en mer tillåtande tolkning och rabbi Shammai som 

stod för en mer strikt tolkning.  

i. Eftersom 5 Mose 24:1 anger att det är tillåtet för en man att skilja sig om han 

kommer på sin kvinna ”med något oanständigt” så diskuterade dessa två 

inriktningar om vad som exakt menades med ”oanständigt”.  

ii. Shammai menade att mannen bara fick skiljas om det hade skett en allvarlig 

överträdelse såsom sexuell omoral, medan Hillel menade att man även fick 

skiljas vid små obetydliga förseelser som exempelvis om hustrun hade bränt 

maten.  

iii. Att fariseerna nu frågar Jesus vart han står i denna fråga antyder att de ville 

snärja Jesus genom att förmå honom att välja en av dessa rabbiner och på så 

sätt eventuellt skapa en splittring bland Jesus lärjungar. Jesus faller dock inte 

i fällan.  

 

2. Han svarade dem: ”Vad har Mose befallt er?” 

a. Istället för att välja sida i debatten så gör Jesus som varje Bibeltroende människa bör 

göra, han ställer frågan: ”Vad säger Skriften?” 
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b. Jesus lyfter fram att Mose faktiskt inte har ”befallt” skilsmässa utan ”tillåter” det.  

i. Fariseerna ville diskutera hur man skiljer sig medan Jesus ville diskutera hur 

man håller ihop. Jesus lär oss att vi istället för att lägga vår energi på att klura 

ut anledningar till att skiljas borde arbeta på att forma ett bra äktenskap. 

 

3. Därför att era hjärtan är så hårda gav han er den föreskriften. 

a. Bibeln kräver aldrig att man måste skilja sig, men tillåter skilsmässa under vissa 

omständigheter.  

b. Om exempelvis maken har ett hårt hjärta och vägrar förlåta sin hustrus överträdelse 

så är det bättre för hustrun om de går skilda vägar eftersom hon annars riskerar att 

tvingas leva med mannens oförsonlighet resten av livet.  

 

4. Men från skapelsens början gjorde Gud dem till man och kvinna. Därför skall en man lämna 

sin far och mor och hålla sig till sin hustru, och de två skall vara ett kött. Så är de inte 

längre två, utan ett kött. Vad Gud har fogat samman, skall människan inte skilja åt. 

a. Istället för att diskutera de olika reglerna för skilsmässa så går Jesus tillbaka till vad 

som är grunden för ett äktenskap (1 Mose 1:27, 2:24).  

b. När Jesus säger att ”Gud gjorde dem till man och kvinna” visar han att äktenskapet 

inte är ett mänskligt påfund utan en gudomlig institution.  

c. Det faktum att Gud skapade människan till man och kvinna visar att vi redan från 

början är skapade olika men att vi är tänkta att komplettera varandra.  

d. Ett äktenskap är inte två olika personer som lever tillsammans utan ett par som 

håller ihop.  

i. Två personer som sitter ihop kan inte gå åt varsitt håll eftersom de då bara 

står och stampar och tar slut på varandras krafter. Det är först när de arbetar 

tillsammans och går mot ett gemensamt mål som de kommer någonstans.  

e. Jesus går emot fariseernas lättsinnighet och uppmanar istället till ett livslångt 

äktenskap i trohet och enhet.  

f. Om det är Gud som har fogat samman äktenskapet så räcker det inte med ett 

mänskligt skilsmässobrev för att skilja de två.  
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5. Den som skiljer sig från sin hustru och gifter sig med en annan kvinna, han begår 

äktenskapsbrott mot henne. 

a. Eftersom äktenskapet inte är ett mänskligt påfund utan instiftat av Gud så räknar 

Gud två personer som fortfarande gifta om de har skilt sig från varandra med ej 

legitima skäl. 

i. Eftersom de fortfarande är gifta i Guds ögon så begår de därmed 

äktenskapsbrott mot varandra om de gifter sig med någon ny (se även 1 Kor 

7:10–11).  

ii. Istället för skilsmässa så vill Gud att de gifta ska försonas och förlåta 

varandra (Hos 3:1).  

b. Skilsmässa är dock tillåtet om endera av makarna har varit otrogen (Matt 5:31–32), 

eller om den ena parten inte är kristen och av den anledningen vill gå skilda vägar (1 

Kor 7:15).  

i. Om skilsmässan är giltig i Guds ögon så är det därmed även okej att gifta om 

sig.  

(10:13-16) – Jesus välsignar barnen 
13 Man bar fram små barn till Jesus för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort 

dem. 14 När Jesus såg det blev han upprörd och sade till dem: ”Låt barnen komma till mig och 

hindra dem inte! Ty Guds rike tillhör sådana. 15 Amen säger jag er: Den som inte tar emot Guds rike 

som ett barn kommer aldrig dit in.” 16 Och han tog upp dem i famnen och lade händerna på dem 

och välsignade dem.  

1. Man bar fram små barn till Jesus för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade 

bort dem. 

a. Handpåläggning var ett vanligt sätt att förmedla någonting från Gud till den berörda 

personen.  

b. Det är varje troende förälders önskan att Gud ska välsigna deras barn och det är 

också varje troende förälders plikt att föra fram sina barn inför Gud och att lära dem 

att leva ett kristet liv. 

i. “Vänj den unge vid den väg han bör vandra, så viker han ej av från den när 

han blir gammal. ” (Ords 22:6).  
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c. Det faktum att lärjungarna visade bort barnen avslöjar att de inte hade förstått 

ordningen i Guds rike; de sista ska bli de första och de första ska bli de sista (Mark 

10:31). 

 

2. Den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in. 

a. Jesus uppmanar oss inte att ha en ”barnslig” tro, utan att vara ”som ett barn”.  

b. Barn litar fullständigt på sina föräldrar, är helt beroende av sina föräldrar, tror allt om 

sina föräldrar och överlämnar villigt alla sina problem till sina föräldrar. På samma 

sätt skall vi förhålla oss till Gud.  

c. Barn tror inte att de måste förtjäna det som föräldrarna ger utan utgår ifrån att 

föräldrarna ger barnen det de behöver. På samma sätt ska vi inte försöka förtjäna 

Guds rike utan tacksamt ta emot det goda vi får.  

(10:17-31) – Jesus och den rike mannen 
17 När Jesus fortsatte sin vandring, sprang en man fram, föll på knä för honom och frågade: ”Gode 

Mästare, vad skall jag göra för att ärva evigt liv?” 18 Jesus sade till honom: ”Varför kallar du mig 

god? Ingen är god utom en, och det är Gud. 19 Buden känner du: Du skall inte mörda, Du skall inte 

begå äktenskapsbrott, Du skall inte stjäla, Du skall inte vittna falskt, Du skall inte ta ifrån någon 

det som är hans, Hedra din far och din mor.” 20 Mannen sade: ”Mästare, allt detta har jag hållit 

sedan jag var ung.” 21 Jesus såg på honom och fick kärlek till honom och sade: ”Ett fattas dig. Gå 

och sälj allt vad du äger och ge åt de fattiga, så skall du få en skatt i himlen. Och kom sedan och 

följ mig.” 22 Vid de orden blev mannen illa till mods och gick bedrövad sin väg, ty han ägde mycket.  

23 Jesus såg sig omkring och sade till sina lärjungar: ”Hur svårt är det inte för dem som är rika att 

komma in i Guds rike!” 24 Lärjungarna blev förskräckta över hans ord. Men Jesus sade än en gång 

till dem: ”Mina barn, hur svårt är det inte att komma in i Guds rike! 25 Det är lättare för en kamel 

att komma igenom ett synålsöga än för en rik att komma in i Guds rike.” 26 Då blev de ännu mer 

förskräckta och sade till varandra: ”Vem kan då bli frälst?” 27 Jesus såg på dem och sade: ”För 

människor är det omöjligt, men inte för Gud. Ty för Gud är allting möjligt.”  

28 Petrus sade till honom: ”Se, vi har lämnat allt och följt dig.” 29 Jesus sade: ”Amen säger jag er: 

Ingen lämnar hus eller bröder eller systrar eller mor eller far eller barn eller åkrar för min och 

evangeliets skull 30 utan att få hundrafalt igen. Här i världen får de hus, bröder, systrar, mödrar, 

barn och åkrar, mitt under förföljelser, och i den kommande tidsåldern evigt liv. 31 Men många som 

är de första skall bli de sista, och de som är de sista skall bli de första.”  

3. När Jesus fortsatte sin vandring, sprang en man fram, föll på knä för honom och frågade: 

”Gode Mästare, vad skall jag göra för att ärva evigt liv?”  
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a. Mannen är ivrig och respektfull och kommer till Jesus för att få veta vad han ska göra 

för att ärva evigt liv. På samma sätt bör vi komma till Jesus för att lära oss mer om 

Guds rike.  

b. Mannen visar dock att han tror att evigt liv är något man kan förtjäna genom att 

”göra” något vilket blir en tydlig kontrast till vad Jesus sa om hur man tar emot Guds 

rike i Markus 10:15.  

i. Om man tror att man kan få evigt liv genom att själv prestera och göra något 

missar man möjligheten att låta Jesus vara ens personliga frälsare.  

ii. För att bli frälst och få evigt liv så finns det inga goda gärningar man kan 

”göra” för att förtjäna det eviga livet utan man måste ta emot frälsningen 

som en gratis gåva från Gud. I samma ögonblick som man betalar något för 

en gratis gåva så är den ju inte längre en gratis gåva.  

iii. Man ska under inga omständigheter prestera goda gärningar i syfte att få bli 

frälst, däremot kan man med fördel göra goda gärningar för att man älskar 

sina medmänniskor.  

 

4. Jesus sade till honom: ”Varför kallar du mig god? Ingen är god utom en, och det är Gud. 

a. Jesus förnekar inte sin egen gudomlighet här utan bekräftar den. Eftersom bara Gud 

är helt igenom god och den här mannen kallar Jesus för god så utmanar Jesus 

mannen till att tänka efter vad hans bekännelse egentligen innebär. Jesus förnekar 

inte att han faktiskt är helt igenom god utan frågar istället mannen om det är detta 

han menar när han kallar Jesus för god. Eftersom Jesus är helt utan synd (Joh 8:46) 

och helt igenom god så är detta ett indirekt bevis för att Jesus är Gud.  

i. Mannen tar dock senare bort ordet ”god” när han tilltalar Jesus.  

b. Även om det inte uttryckligen står att Jesus är Gud i Markus evangelium så visar 

Markus detta indirekt när han beskriver hur Jesus gör sådant som bara Gud kan göra 

(Mark 2:7, Mark 4:41, Mark 10:18).  

 

5. Buden känner du: Du skall inte mörda, Du skall inte begå äktenskapsbrott, Du skall inte 

stjäla, Du skall inte vittna falskt, Du skall inte ta ifrån någon det som är hans, Hedra din far 

och din mor.” 
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a. Jesus citerar de bud som handlar om hur man behandlar sina medmänniskor (2 Mose 

20:12-16).  

 

6. Mannen sade: ”Mästare, allt detta har jag hållit sedan jag var ung.” 

a. Den traditionella synen på Lagen var att man inte skulle bryta mot buden. Jesus 

vänder dock på steken i sin Bergspredikan och lyfter fram att själva syftet med Lagen 

inte är att man ska undvika att bryta mot buden utan att man istället aktivt ska göra 

gott mot sina medmänniskor (Matt 5-7).  

b. Ingen människa kan lyckas hålla hela Lagen eftersom man bryter mot Lagen även när 

man i sitt hjärta behandlar sin medmänniska illa.  

 

7. ”Ett fattas dig. Gå och sälj allt vad du äger och ge åt de fattiga, så skall du få en skatt i 

himlen. Och kom sedan och följ mig.” Vid de orden blev mannen illa till mods och gick 

bedrövad sin väg, ty han ägde mycket. 

a. Visserligen hade mannen, åtminstone enligt sig själv, hållit alla de bud som Jesus 

räknade upp, men det viktigaste förmådde han inte hålla (Matt 22:36-38).  

b. Mannen var inte beredd att sälja allt han ägde för att få evigt liv vilket visar att han 

varken älskade Gud av hela sitt hjärta eller sina medmänniskor (de fattiga) som sig 

själv och därmed bröt mot det första av buden (2 Mose 20:3) och syftet med hela 

Lagen (Matt 22:36-40).  

c. Mannen trodde felaktigt att han kunde ”göra” något för att få ärva evigt liv. Eftersom 

det inte går att ”göra” något eller ”prestera” något för att få evigt liv så visar Jesus 

den här mannen hur omöjligt svårt det är att få evigt liv genom att ”göra” något. Om 

mannen hade sålt allt han ägde så hade han gjort allt han själv kunde ”göra” för att få 

ärva evigt liv och förhoppningsvis då insett att det enda som egentligen krävs är att 

han gratis tar emot den nåd som Jesus erbjuder.  

 

8. ”Hur svårt är det inte för dem som är rika att komma in i Guds rike!” 

a. Att vara rik behöver inte nödvändigtvis betyda att man är välsignad av Gud, tvärtom 

så visar Jesus istället att det är svårt för de rika att komma in i Guds rike.  

i. Paulus skriver att de som strävar efter att bli rika råkar ut för begär som 

leder till undergång (1 Tim 6:9–10).  
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b. Mannen som är rik ville själv förtjäna sitt eviga liv men gick därmed miste om det. 

Jesus lyfter istället fram att bara de som är som barn kan komma in i Guds rike 

eftersom de inte tror att de förtjänar Guds rike utan villigt tar emot det gratis.  

i. Mannen var rik och behövde därmed inte Gud. Barn äger inget och är därför 

beroende av sina föräldrar.  

 

9. ”För människor är det omöjligt, men inte för Gud. Ty för Gud är allting möjligt.” 

a. Det är omöjligt för människor att frälsa sig själva genom att göra goda gärningar. Vi 

är alla beroende av att Gud själv frälser oss. Denna frälsning kan bara tas emot med 

öppna armar utan motprestation genom tron på Jesus.  

 

10. Petrus sade till honom: ”Se, vi har lämnat allt och följt dig.” 

a. Även om den rike mannen inte förmådde lämna allt för att följa Jesus så vill Petrus 

lyfta fram att lärjungarna minsann har gjort detta och undrar följaktligen vad de 

skulle få för belöning för detta.  

b. Lärjungarna hade ofta en felaktig förståelse om vem Jesus var och vad det innebar 

att följa honom. Detta var dock ingen katastrof så länge som de åtminstone följde 

Jesus eftersom han då kunde lära dem allt mer efterhand.  

i. På samma sätt bör vi idag vara ödmjuka inför att vi inte alltid har en helt 

korrekt förståelse av vem Jesus är och vad det innebär att följa honom men 

att det viktigaste ändå är att vi stannar hos honom och försöker följa honom 

efter bästa förmåga.   

 

11. Ingen lämnar hus eller bröder eller systrar eller mor eller far eller barn eller åkrar för min 

och evangeliets skull utan att få hundrafalt igen. 

a. Även om man mister sin familjegemenskap när man väljer att följa Jesus så kommer 

församlingen att bli den nya gemenskapen (Mark 3:31–35).  

(10:32-34) – Jesus talar en tredje gång om sitt lidande 
32 De var nu på väg upp till Jerusalem, och Jesus gick före dem. De som följde honom var 

förskräckta och fyllda av fruktan. Då tog Jesus än en gång till sig de tolv och talade om för dem vad 

som skulle hända honom: 33 ”Se, vi går upp till Jerusalem, och Människosonen kommer att 

överlämnas till översteprästerna och de skriftlärda, som skall döma honom till döden och utlämna 
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honom åt hedningarna. 34 Dessa skall håna honom, spotta på honom och gissla och döda honom. 

Men efter tre dagar skall han uppstå.”  

1. De var nu på väg upp till Jerusalem, och Jesus gick före dem. De som följde honom var 

förskräckta och fyllda av fruktan. 

a. Jesus visste att han skulle dö i Jerusalem men ändå fortsatte han modigt och 

oavbrutet med sitt uppdrag, han till och med gick före (Mark 14:1). 

b. Även om inte lärjungarna förstod Jesus uppdrag till 100 % så förstod de att det var 

någonting stort på gång. De visste också att det fanns många som ville döda Jesus 

och därför var de rädda nu när de närmade sig Jerusalem.  

i. Även om det verkar som att världen runtikring rasar samman så finns det 

ändock ingen tryggare plats än nära Jesus. Lärjungarna var rädda, men de 

fortsatte ändå att följa Jesus.  

 

2. Då tog Jesus än en gång till sig de tolv och talade om för dem vad som skulle hända honom 

a. För att Jesu död inte skulle komma som en total överraskning för lärjungarna så 

förbereder Jesus dem på vad som snart ska hända.  

b. Lärjungarna, såväl som det övriga folket, hade en felaktig förförståelse och trodde att 

Messias skulle vara en mäktig konung som befriar Israel på ett världsligt sätt.  

i. Dock borde lärjungarna och folket ha känt till att Jesaja profeterade att 

Messias kommer att lida och dö för folkets skull (Jes 53). 

(10:35-45) – Jakobs och Johannes begäran 
35 Då gick Jakob och Johannes, Sebedeus söner, fram till Jesus och sade: ”Mästare, vi vill att du ger 

oss vad vi ber dig om.” 36 Han sade till dem: ”Vad vill ni att jag skall göra för er?” 37 De svarade: 

”Låt den ene av oss få sitta på din högra sida i din härlighet och den andre på din vänstra.” 38 Jesus 

sade till dem: ”Ni vet inte vad ni ber om. Kan ni dricka den kalk som jag dricker, eller döpas med 

det dop som jag kommer att döpas med?” 39 De svarade: ”Det kan vi.” Jesus sade till dem: ”Den 

kalk som jag dricker skall ni dricka, och med det dop som jag blir döpt med skall ni döpas. 40 Men 

platsen på min högra sida och platsen på min vänstra sida är det inte min sak att ge bort, de 

platserna skall tillfalla dem som de är beredda för.” 41 När de tio andra hörde detta, blev de 

uppretade på Jakob och Johannes. 42 Då kallade Jesus dem till sig och sade: ”Ni vet att de som 

anses vara folkens ledare uppträder som herrar över dem och folkens stormän härskar över dem. 43 

Men så är det inte hos er, utan den som vill vara störst bland er skall vara de andras tjänare, 44 och 

den som vill vara främst bland er skall vara allas slav. 45 Ty Människosonen har inte kommit för att 

bli betjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.”  
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1. Låt den ene av oss få sitta på din högra sida i din härlighet och den andre på din vänstra. 

a. Trots att Jesus gång på gång har förklarat för sina lärjungar att han kommer att lida 

och dö i Jerusalem så tror ändå Jakob och Johannes att Jesus nu kommer att bli ny 

kung i Jerusalem och etablera Israel som en världslig nation igen och ber därmed om 

att få fina positioner i Jesus nya regering.  

 

2. Ni vet inte vad ni ber om. Kan ni dricka den kalk som jag dricker, eller döpas med det dop 

som jag kommer att döpas med? 

a. Den ”kalk” som Jesus skulle dricka var Guds vrede över alla människors synd som 

Jesus frivilligt tog på sig själv på korset. Att bli ”döpt” innebär att nedsänkas och bli 

helt omsluten av vatten. Det Jesus menar är att den kalk han kommer att dricka helt 

kommer att omsluta honom och sänka honom ner i lidande.  

i. Det lidande som Jesus gick igenom var så totalt överväldigande att han bad 

till sin Fader: ”Tag denna kalk ifrån mig. Men inte som jag vill utan som du 

vill.” (Mark 14:36b).  

 

3. Den kalk som jag dricker skall ni dricka, och med det dop som jag blir döpt med skall ni 

döpas. 

a. Båda dessa apostlar fick ära Gud med varsin väldigt speciell kallelse: 

i. Jakob var den förste aposteln som dog och fick därmed gå före de andra och 

visa hur man dör för sin tro (Apg 12:1-2). 

ii. Johannes var den siste aposteln som dog och fick därmed visa hur man lever 

ett långt och troget liv för Jesus.  

 

4. Ni vet att de som anses vara folkens ledare uppträder som herrar över dem och folkens 

stormän härskar över dem. Men så är det inte hos er, utan den som vill vara störst bland er 

skall vara de andras tjänare, och den som vill vara främst bland er skall vara allas slav. Ty 

Människosonen har inte kommit för att bli betjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till 

lösen för många. 

a. En kristens framgång mäts inte i hur många tjänare man har utan hur många man 

betjänar.  
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b. Jesus, som onekligen är alla kristnas Herre, visade med sitt eget liv att han inte var 

ute efter världslig framgång. Jesus byggde inget världsligt palats, skaffade sig inga 

världsliga rikedomar och tvingade ingen till underkastelse.  

(10:46-52) – Jesus botar den blinde Bartimeus 
46 De kom till Jeriko. Och när Jesus lämnade staden tillsammans med sina lärjungar och en stor 

folkskara, satt en blind tiggare vid vägen, Bartimeus, Timeus son. 47 Då han fick höra att det var 

Jesus från Nasaret som kom, började han ropa: ”Jesus, Davids son, förbarma dig över mig!” 48 

Många sade till honom strängt att han skulle tiga. Men han ropade ännu högre: ”Davids son, 

förbarma dig över mig!” 49 Jesus stannade och sade: ”Kalla hit honom!” Man gjorde det och sade 

till den blinde: ”Var vid gott mod. Stig upp! Han kallar på dig.” 50 Mannen kastade då av sig 

manteln, sprang upp och kom fram till Jesus, 51 och Jesus frågade honom: ”Vad vill du att jag skall 

göra för dig?” Den blinde sade: ”Rabbuni, gör så att jag kan se igen!” 52 Jesus sade: ”Gå, din tro har 

frälst dig.” Och genast fick han sin syn och följde Jesus på vägen.  

1. De kom till Jeriko. 

a. När Lukas beskriver samma händelse så skriver han att detta skedde när Jesus ”var 

på väg ut ur Jeriko” (Luk 18:35). Vem av dem har rätt?  

b. Det är mycket möjligt att båda har rätt eftersom arkeologiska utgrävningar visar att 

det fanns två Jeriko; ett äldre och ett nyare romerskt. Alltså kan Bartimeus ha 

befunnit sig mellan dessa och då har i så fall båda författare rätt.  

 

2. Då han fick höra att det var Jesus från Nasaret som kom, började han ropa: ”Jesus, Davids 

son, förbarma dig över mig!” 

a. Kung David fick ett löfte av Gud om att Messias skulle komma ur hans släkt (2 Sam 

7:8–16).  

i. När Bartimeus använder denna titel om Jesus visar han att han tror att Jesus 

är Israels Messias.  

 

3. Många sade till honom strängt att han skulle tiga. 

a. Bartimeus är en ypperligt bra förebild på en god bedjare eftersom han inte gav upp 

när folk runtomkring sa åt honom att vara tyst och ropade ännu högre när folk inte 

ville leda honom till Jesus.  
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4. Jesus frågade honom: ”Vad vill du att jag skall göra för dig?” 

a. Även om det var uppenbart för Jesus att Bartimeus var blind och ville få sin syn 

tillbaka så vill Jesus att Bartimeus själv skulle be om detta. Jesus tränger sig inte på 

utan botar de sjuka som kommer till honom.  

 

5. Den blinde sade: ”Rabbuni, gör så att jag kan se igen!” Jesus sade: ”Gå, din tro har frälst 

dig.” Och genast fick han sin syn och följde Jesus på vägen. ” 

a. Bartimeus var blind men kunde ändå se att Jesus var Messias och därför blev han 

både helad och frälst.  

b. Bartimeus är en väldigt bra förebild på hur en Jesu lärjunge ska vara: 

i. När Bartimeus fick höra talas om Jesus ropade han ivrigt på Jesu 

förbarmande och struntade i att folk runtomkring försökte hindra honom.  

ii. Bartimeus insåg sin egen otillräcklighet och bad Jesus om hjälp. 

iii. Bartimeus bekände inför alla att Jesus är Messias.  

iv. När Jesus hade tagit emot Bartimeus började han genast följa Jesus på 

vägen.  
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