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Jesus!

Vi vill berätta om vem Jesus är, vad han sa och vad han gjorde. Vi vill också berätta att den
Jesus Bibeln berättar om lever idag och har något att säga till oss.
I detta häfte hittar du introduktion, bibeltexter och underlag för samtal och tillämpning. Gud
välsigne dig! /Daniel Alm
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”I honom är vi
friköpta och har
förlåtelse för
våra synder.”
-Paulus i Kolosserbrevet

Introduktion
De fyra evangelierna är nedskrivna berättelser om Jesu liv, person och handlingar.
Matteus och Johannes tillhörde de tolv lärjungarna. Markus och Lukas var medarbetare
till Petrus och Paulus. Markusevangeliet är det äldsta av de fyra.
De tre första evangelierna liknar varandra vad gäller innehåll och uttryckssätt. Dessa
kallas för de synoptiska (att se tillsammans) evangelierna.
Matteusevangeliet innehåller särskilt de anteckningar lärjungen gjorde när han lyssnade
till Jesu undervisning. Här finns berömda predikningar som Bergspredikan, det stora
liknelsetalet, talet om tidernas avslutning och missionsbefallningen. Matteus berättar vad
Jesus lärde.
Markusevangeliet beskriver mera vad Jesus gjorde i relation till människor. Markus
berättar om många under och tecken. Markus berättar vad Jesus gjorde.
Lukasevangeliet innehåller en särskild betoning på Jesus som människa. Begreppet
”Människosonen” är återkommande i Lukas berättelse. Det är signifikativt att Lukas
evangelium innehåller julevangeliet om Gud som blev människa. Lukas berättar att Jesus
är sann människa.
Johannesevangeliet skiljer sig från de andra tre vad gäller struktur och stil. Hos Johannes
finns många samtal mellan Jesus och personer återgivna. Evangeliet berättar också
mycket om Jesu person, att han är Guds son. Här finns de klassiska Jesuscitaten: ”Jag
är världens ljus, den gode herden, livets bröd” etc. Johannes berättar att Jesus är sann
Gud.
Ingen gudstjänstserie om Jesus kan vara heltäckande, inte ens Johannes gjorde anspråk
på att ha berättat allt: ”också många tecken som inte har tagits med i denna bok gjorde
Jesus i sina lärjungars åsyn.” (Joh. 20:30)
Jesus är Guds son, han är världens ljus och hopp. I honom har alla Guds löften fått sitt
gensvar, han är till av evighet. Allt är skapat av, genom och till honom. Han blev människa
för att leda oss till Gud. Han är utan synd men renar från all synd. Han är den som frälsar,
han ger helig Ande, han bygger sin kyrka, han renar från all orenhet och en dag ska han
komma tillbaka hit till jorden. Vi bekänner Jesus Kristus som sann Gud och sann
människa, världens frälsare, kyrkans grund och vår själs vårdare. Jesus Kristus dog för
våra synder, han uppstod på tredje dagen och lever nu för alltid! Redan idag kan alla ta
emot honom som sin frälsare och en dag ska alla bekänna att Jesus är Herre!
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Innehåll
Datum

Text

Tema

1.

Matteus 5:1-12

Jesus och saligprisningarna

2.

Markus 1:14-20

Jesus kallar lärjungar

3.

Lukas 4:1-13

Jesus frestas

4.

Johannes 1:1-18

Jesus är Gud

5.

Matteus 18:1-5

Barnen runt Jesus

6.

Markus 2:1-12

Jesus förlåter synder

7.

Lukas 8:1-3

Kvinnorna runt Jesus

8.

Johannes 5:19-26

Jesus och Fadern

9.

Matteus 22:34-40

Det viktigaste budet

10.

Markus 11:15-19

Jesus rensar templet

11.

Lukas 24:1-12

Jesus uppstår ur graven

12.

Johannes 7:25-46

Vem är Jesus?

13.

Matteus 19:1-12

Jesus och äktenskapet

14.

Markus 12:41-44

Jesus kollar kollekten

15.

Lukas 19:41-44

Jesus och tårarna

16.

Johannes 20:24-31

Jesus och Tomas

17.

Matteus 24:29-51

Jesus kommer tillbaka

18.

Johannes 20:19-23

Jesus andas på sina lärjungar
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Underlag för samtal/tillämpning
1. Jesus och saligprisningarna
Bibeltext: Matteusevangeliet 5:1-12
Saligprisningarna är ingen läsning för den som vill höra att man är störst, bäst och vackrast.
Denna läsning är motsatsen till allt sånt och ändå så upplivande. De är inte kvalifikationer,
goda råd eller instruktioner. Saligprisningarna är annonsering, annonsering av innehållet i
himmelriket. Det är inte krav för att komma in i Guds rike, inte heller en beskrivning för hur
det blir i himmelen en dag utan en beskrivning av hur man kan leva med himmelriket inom
sig. De blir goda nyheter för svaga och syndare och ett hot för självrättfärdiga. Det är goda
nyheter för de marginaliserade och glömda men ett hot för maktens personer som Pilatus
och Herodes.
Saligprisningarna är skönheten som motiverar. De berättar om karaktären som ger lycka, en
inre rättfärdighet som ger yttre kärlek och resulterar i ett fullbordat liv.
Samtalsfrågor/tillämpning:
1. Är saligprisningarna enkla eller svåra att förstå? Vad tror ni är själva huvudpoängen med
dem?
2. Vilken av saligprisningarna tycker du är viktigast i ditt liv just nu?
3. Hur kan vi leva ett liv med himmelrikets närvaro i nuet?

ef
2. Jesus kallar lärjungar
Bibeltext: Markusevangeliet 1:14-20
Markus berättar tydligt och direkt om vad Jesus gjorde. Han konstaterar ett skifte från
Johannes döparen som fängslats till att Jesus nu börjar röra sig mer i det offentliga. Jesus
predikar Guds glädjebudskap, evangeliet och kallar de första lärjungarna. Kallelse är ett
avgörande begrepp när det handlar om vår relation till Jesus. Jesus är den som kallar på
oss, han är initiativtagaren. Jesus är den som gjorde de första lärjungarna till
människofiskare istället för fiskare, han förändrar och förvandlar oss. Kallelsen påverkar vår
identitet. Kallelsen är primärt att följa Jesus och leva livet med honom, det livet kommer
aldrig att kunna bli egoistiskt och utan relationer. Det vi får som gåva förväntas vi dela vidare
som gåva, evangeliet ska delas med så många som möjligt.
Samtalsfrågor/tillämpning:
1. Vad lägger vi i ordet kallelse idag?
2. Vad skulle vi vara beredda att lämna för att kunna följa Jesus mera helt?
3. Hur viktigt och angeläget är det för oss idag att försöka berätta evangeliet för människor
som ännu inte tror?

ef
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3. Jesus frestas
Bibeltext: Lukasevangeliet 4:1-13
Hos Lukas betonas Jesus som människa på ett speciellt sätt. Det är här vi läser
julevangeliet om hur Gud blir människa, vi läser om förlorade söner, får och mynt. Vi läser
om hur Jesus kritiseras och hur han frestas. Detta att Jesus faktiskt blev frestad visar på
den ultimata identifikationen. Han är beredd att lämna himmel och härlighet för ett liv i
smutsens och orenhetens närhet, allt för vår skull. Vår text berättar om Jesu styrka att stå
emot frestelser, en styrka vi såväl behöver i våra liv.
Samtalsfrågor/tillämpning:
1. Finns frestelsen "kan själv" hos oss idag? Inser vi vårt behov av Guds nåd och hjälp på
riktigt?
2. Varför är det så lätt att ofta ta den "enkla vägen" när vi står inför utmaningar och
kanske ge efter för begär?
3. Jesus säger att vi ska endast tillbe Herren. Vårt hjärtas innersta, vår kärlek till Gud är
en oerhörd möjlighet att leva ett liv där vi får kraft att stå emot frestelser. Ett liv i tro är
alltid att föredra framför att leva ut frestelser och begär.

ef
4. Jesus är Gud
Bibeltext: Johannesevangeliet 1:1-18
Johannes skriver ett på många sätt annorlunda evangelie jämfört med de tre andra. Hans
texter knyter tydligt an till den tidiga kyrkans utmaning att finnas i en grekisk hellenistisk
kultur med sin fokusering på filosofi. Johannes sätter stort fokus på att beskriva Jesu
identitet, att han är Gud, Guds enfödde son. I inledningen till evangeliet som är vår text,
Johannesprologen, lyfter Johannes fram Jesus som Ordet. Ordet fanns före skapelsen,
genom hans Ord blev allt skapat. Jesus är detta Guds Ord som kom till oss och blev
människa.
Samtalsfrågor/tillämpning:
1. Varandet. Jesus är av evighet, hans existens har ingen början och inget slut, han är
Gud. Vår relation till Jesus innebär en relation med Gud. Därför är bön i Jesu namn så
avgörande. Hur kan vi rätt använda Jesu namn i vår bön?
2. Människoblivandet. När Jesus kom till vår jord föddes han i enkla förhållanden, växte
upp på en liten plats och det verkar så litet men är ändå så stort. Gud söker kontakt med
sin skapelse människan. Relationer måste börja någonstans. Hur kan vi inleda goda
relationer, i vilken rörelse befinner du dig? Vill vi på riktigt lära känna nya människor?
3. Förvandlingen. Johannes säger att vi har fått del av Guds fullhet, nåd och åter nåd. I
mötet med Jesus får vi rätt att bli Guds barn, en själens förvandling. I detta får vi del av
gudomlig natur och blir på nytt de vi verkligen är: människor skapade till Guds avbild. Hur
ofta tänker vi på att vara de vi verkligen är innefattar vår gudsrelation och att vi är avbilder
av urbilden?

ef
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5. Barnen runt Jesus
Bibeltext: Matteusevangeliet 18:1-5
Jesus tar barnens perspektiv när han ska förklara hierarki och ödmjukhet för lärjungarna
men också hur man tar emot himmelriket genom omvändelse. Matteus beskriver i detta
kapitel hur viktigt det är att ta emot Guds rike som ett barn och att det är väldigt allvarligt när
någon försöker förföra barnen som tror. Barnperspektivet handlar mycket om tillit, tillit är
både vackert och fint men ändå skört. Tro är att lita till Gud precis som barnet litar till sina
föräldrar. Om den tilliten bryts är mycket sargat och förstört i barnens liv, så också hos Guds
barn.
Samtalsfrågor/tillämpning:
1. Varför frågar lärjungarna "Vem är störst i himmelriket?" Vad är det som driver oss
människor i maktfrågor?
2. Vad innebär det att "bli som ett barn"?
3. Enligt Jesus själv kan vi lära känna honom genom att ta emot barnen. Hur kan vi ta emot
barnen och samtidigt få ett större jesusperspektiv i våra liv, i församlingen och i samhället?

ef
6. Jesus förlåter synder
Bibeltext: Markusevangeliet 2:1-12
Jesus utför under gång efter gång när vi läser evangelierna, inte minst Markus berättar
gärna om dessa. Dessa under berättar om vem Jesus är, hur mycket han älskar och dess
djupaste syfte. Jesus är Gud, hans kärlek är enorm och anledningen till yttre helanden är
att Jesus vill visa hur han också kan utföra det största av under, att förlåta oss våra
synder. Det finns inre helande för oss alla att få hos Jesus, han förlåter synder också
idag.
Samtalsfrågor/tillämpning:
1. Vad motiverade de fyra männen att bära sin vän till Jesus? Empati? Tro? Sista
utvägen? Vad kan motivera oss att bjuda med oss folk till kyrkans gemenskap, att dela
tron mitt i livet?
2. Vårt största behov som människor är frälsning, förlåtelse från våra synder. Hur kan vi
nå fram till människor med det i en sekulär kultur där begreppen om skuld och försoning
är diffusa och främmande för många? Att ta emot Kristus eller klara sig själv är den stora
frågan för varje människa.
3. Jesus gör under för att visa på vem han är och den makt han har att bota och förlåta.
Han gör det av ren kärlek till oss. Är det tid för oss att ta emot den kärleken, upplivas av
den och ge vårt gensvar genom att älska honom och människor ännu mer hängivet?

ef
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7. Kvinnorna runt Jesus
Bibeltext: Lukasevangeliet 8:1-3
Jesus vandrade runt i Galiléen och mötte människor tillsammans med sina lärjungar men
också en del kvinnor. Inga rabbiner undervisade kvinnor vid den här tiden men det gjorde
Jesus. Överallt där Jesus var blev barn och kvinnor uppmärksammade och upprättade på ett
för sin tid helt nytt sätt.
Samtalsfrågor/tillämpning:
1. Kvinnorna runt Jesus älskade att vara med honom. De hade blivit befriade, fått förlåtelse
och ett nytt liv av honom, därför tjänade de honom innerligt. Varför verkar det som att
kvinnor har lättare att uttrycka sin kärlek till Jesus än män, eller är det så?
2. Kvinnorna runt Jesus var med och finansierade hans verksamhet. Vad kan vi lära oss av
dessa kvinnors generositet?
3. Varför finns skillnader mellan kvinnor och män? Hur mycket av dessa är biologiska och
naturliga och vad har kulturen skapat? Hur kan vi vara en kyrka där kvinnor och män kan
fungera tillsammans och på lika villkor?

ef
8. Jesus och Fadern
Bibeltext: Johannesevangeliet 5:19-26
Jesus och Fadern har en unik relation, en relation vi bjuds in till genom Jesus. Vi får ha
allsmäktig Gud som vår Far genom att ta emot Jesus i våra liv.
Samtalsfrågor/tillämpning:
1. Jesus gjorde endast det han såg Fadern göra, han gjorde inget av sig själv. Ändå kan
Jesus ge liv åt dem han vill. Han har fått både frälsningen och domen överlämnad till sig.
Fadern litar helt på Sonen och Sonen är beroende av Fadern. Vågar vi leva beroende av
Gud på något liknande sätt och samtidigt ta ansvar för de uppdrag vi får?
2. Genom att sätta Jesus i fokus ärar vi också Fadern. Genom Jesus lär vi känna Gud, vi
ärar också Gud genom att prisa Jesus. Hur ofta säger du "tack Jesus" en vanlig dag?
3. Genom tron på Jesus har vi evigt liv. Guds röst ger liv åt alla som hör den. Hur kan vi
berätta mer om Jesus så att människor får chansen att få verkligt liv?

ef
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9. Det viktigaste budet
Bibeltext: Matteusevangeliet 22:19-40
Att få bud från Gud är inte lag och paragraf, det är ett ord som bär med sig liv. Det viktigaste
budet är att älska Gud först, och sedan medmänniskan som sig själv. Jesus ger oss det vi
kallar för det dubbla kärleksbudet. Det är ett tydligt teistiskt förhållningssätt som sätter
prioriteringarna i ordningen: Gud, medmänniskan, jaget. Vår tids subjektivism sätter jaget
främst, medmänniskan sedan och kanske Gud därefter om det passar det personliga
projektet. Såklart är kollisionen stark och kanske något vi märker av varje dag mer eller
mindre. Det här är inget som bara gäller icke-troende utan något även bekännande kristna
brottas med. När kristna behöver hitta vardagsmotivation i hur man själv blir sedd och hörd
riskerar något att bli helt fel tyvärr. Den primära motivationen och glädjekällan för en kristen
är inte att få uppmuntran för det man själv gjort, det är att gång efter gång glädja sig i vad
frälsningen innebär. Kristi kors är vår seger, vår glädje och vår stolthet! Ingen människa kan
leva utan bekräftelse, vi behöver förstås alla uppmuntran och kärlek. Men den mest
grundläggande och överväldigande bekräftelse av kärlek vi nånsin kan få, är att förstå Guds
bevis på sin kärlek till oss genom vad Jesus gjort för oss. Du är älskad och därför har du all
anledning att försöka älska din Gud och din omgivning. Lev inte som om du vore ateist, lev
teistiskt och du ska se att livet blir helt.
Samtalsfrågor/tillämpning:
1. Lever vi med en teistisk livsåskådning? Teism att leva med Gud i centrum. Att älska Gud,
medmänniskan och jaget i den ordningen. Eller finns det en risk att även troende i praktiken
lever ateistiskt?
2. Hur kan vi älska Gud av hela hjärtat, själen och med allt vårt förstånd?
3. Vad innebär sann medmänsklighet? Hur kombinerar vi tydlighet och generositet i mötet
med människor som inte delar vår tro?

ef
10. Jesus rensar templet
Bibeltext: Markusevangeliet 11:15-19
Vi vill gärna se Jesus som den snällaste och vänligaste av dem alla. Och Bibeln berättar att
han är full av nåd och sanning. Det finns verkligen en mildhet över Jesu personlighet men
ändå ingen mjäkighet. Hur var det då med det berömda tillfället när Jesus tog en knölpåk
och röjde runt på hedningarnas förgård utanför templet? Gick han hårt åt småföretagare
som försökte förtjäna sitt dagliga bröd eller vad handlade detta om? Vid den här tiden hade
den romerska överheten ätit sig in långt in i det judiska religiösa livet. Överstepräst blev man
inte hur som helst, det är mycket troligt att man köpte sig sin status mer än att man blev
utsedd för att man var av aronitisk, prästerlig ätt. Och det var översteprästerna som
kontrollerade försäljningen utanför templet, försäljningen av t.ex. duvor att offra. När Jesus
tar knölpåken lyfter duvorna i frihet över tempelplatsen. Guds hus är inte till för den som är
rik och kan köpa sig mer rikedom genom sin status. Guds hus är inte till för att tjäna pengar
på människors andliga längtan. Guds hus är ett bönens hus för alla folk. Jesus rensar också
idag våra hjärtans motiv för gudstjänstliv och tjänande. Det kan hända att han som kommer
till mig med nåd och förlåtelse också kommer med utrensning av templet, min kropp. Den
rensningen behöver i varje fall jag, den rensningen innebär rening och utrymme för verkligt
andligt liv, Andens frihet blir vår precis som duvorna lyfte över Jerusalem.
Samtalsfrågor/tillämpning:
1. Ryms en "arg" Jesus i vår gudsbild? Vad är orsaken till att Jesus rensar templet? Kan det
behövas också i vår tid?
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2. Hur blir vi alltmer ett bönens folk och våra kyrkor ett bönens hus för alla folk? Vad innebär
alla folk samlade till bön?
3. Rensning innebär att utrymme skapas för något nytt och friskt. Be för varandra om
uppfyllelse av helig Ande för varje dags behov.

ef
11. Jesus uppstår ur graven
Bibeltext: Lukasevangeliet 24:1-12
Utan uppståndelsen av Kristus är den kristna tron tom. Men om Kristus har uppstått från
döden är den kristna tron enda möjligheten till evigt liv för människan. Bibeln berättar att
Jesus är den förstfödde från döden, det betyder att han aldrig mer någonsin ska dö. Att ta
emot den uppståndne Jesus är en fråga om tro, den tron ger dig evigt liv.
Samtalsfrågor/tillämpning:
1. Några kvinnor blev de första att få se den tomma graven, där var två män i skinande
kläder som sa: "Varför söker ni den levande bland de döda?" Kvinnorna fick en förklaring
som gjorde att de kom ihåg vad Jesus själv sagt. Sen skulle de i sin tur förklara för
apostlarna som hade svårt att tro till en början. Hur ger vi bästa möjliga vittnesbörd till de
som ännu inte har en tro?
2. Jesus använde titeln "Människosonen" om sig själv vilket också används i vår text. Läs
gärna Daniels bok, kapitel 7:13-14, vilket är en profetisk text.
3. Kvinnorna gick till graven på den första dagen i veckan, Jesus den uppståndne visade sig
flera veckor i rad på söndagar för sina lärjungar. Ur detta kommer den kristna vanan att
samlas på söndagar. Visst vill vi fortsatt hålla söndagen högt och samlas för att fira den
uppståndne Jesus?

ef
12. Vem är Jesus?
Bibeltext: Johannesevangeliet 7:25-46
Kanske kan man göra en enkel linje mellan vår jesusbild och våra prioriteringar. Om han är
vårt enda hopp, vår familjs medlemmars enda möjlighet att leva för evigt, då blir det så
viktigt att förstå vem han är. Det blir en verklig fråga på liv och död. I dagens västerländska
kristenhet kan man ibland fundera över om vi själva ens tycker det är viktigt att människor
kommer till tro och blir frälsta från att gå förlorade. Frälsning är trots allt det allra viktigaste i
livet hur viktigt mycket annat än är. Hans identitet kan förändra mycket av våra liv, det är ett
motbudskap till självförverkligandets kortsiktiga skrällande. Jag är övertygad om att en större
jesusbild innebär större glädje i hängivenhet men också ett livslångt allvarligt engagemang i
församling och samhälle. På söndag kommer vi att ta del av en text där Jesus identitet
bearbetas inom människor och sammanhang på ett sätt som gav många brytningar. Är
Jesus en religiös galning eller är han Guds Messias, den av Gud utsedde att rädda
mänskligheten? För den som tar emot honom som frälsare är nästa steg att också följa
honom genom resten av livet. Frågan om hans identitet förklarar mycket av våra egna
funderingar om vår egen identitet. Av honom, i honom och genom honom, så kan vi leva
våra liv i överflöd och sann glädje, fria från vårt ego och uppfyllda av Guds närvaro. Inget
definierar och formar dig och mig på ett vackrare sätt än att leva vardagslivet uppfyllda av
den Eviges närvaro.
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Samtalsfrågor/tillämpning:
1. Hur viktigt är det för oss att lära känna Jesus mer? Hur gör vi det isåfall? Genom bönen,
Bibeln, församlingen, fasta, studier,
2. Är vi beredda att hålla fast vid Jesu exklusivitet? Att han är den ende i vilken man som
människa kan få frälsning och leva för evigt?
3. Hur lever vi ut att frälsningen är viktigast för oss idag?

ef
13. Jesus och äktenskapet
Bibeltext: Matteusevangeliet 19:1-12
Jesus får frågor om äktenskapet och blir avkrävd svar. Han tar oss till ursprunget i skapelsen
istället för lagen. Han ger här en grundläggande undervisning om äktenskapet som
skapelserelaterat och ett förbund där Gud som den aktiva parten fogar man och kvinna
tillsammans i äktenskap. Jesus för också ett resonemang som kan nyansera många av vår
tids diskussioner runt singelliv, homosexualitet etc.
Samtalsfrågor/tillämpning:
1. Hur kan vi hjälpa varandra att kämpa för kärlek i en tid där många relationer slits och går
sönder?
2. Hur får vi Bibelns ideal och vår tids värderingar att harmoniera i livet?
3. Äktenskapet är också en bild på Jesus relation till församlingen, hur mycket han älskar
oss. Be med varandra om växande kärlek i relationerna vi har.

ef
14. Jesus kollar kollekten
Bibeltext: Markusevangeliet 12:41-44
Frågorna om sexualitet är väldigt känsliga, frågorna om pengar och ekonomi kommer inte
långt därefter. I vår text läser vi hur Jesus gör något som måste uppfattats provocerande,
han sätter sig mitt framför kollektboxen och kollar vad folk ger. Han ger oss den stora
skillnaden att ge av det man har att leva av eller att ge av sitt överflöd. Den som ger av det
man har att leva för är den som ger mest oaktat själva beloppet.
Samtalsfrågor/tillämpning:
1. Vi lever i ett överflödssamhälle sett ur ett globalt perspektiv. Innebär det att vi som kristna
alltid ger utifrån vårt överflöd? Vad skulle det innebära för oss att ge utifrån vår fattigdom?
2. Tror vi på tanken om förvaltarskap, att allt vi äger egentligen och ytterst tillhör Gud? Och
att vi har ansvar att förvalta det som ytterst är Guds.
3. Hur ska församlingen agera och fungera för att människor ska vilja ge ekonomiskt stöd?

ef
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15. Jesus och tårarna
Bibeltext: Lukasevangeliet 19:41-44
Jesus är inte okänslig eller för den delen omänsklig. Evangelierna berättar om honom som
jublande, upprörd och här som gråtande. Jesus gråter över Jerusalem, han sörjer att den
heliga stadens folk inte kunde ta till sig varifrån frid kommer. Jerusalem betyder fridens
boning, få städer har nog upplevt så mycket strid som just Jerusalem. Ibland är våra ögon
liksom fördolda och den benämning vi bär är inte alltid möjlig för oss att leva i själva. Det
fanns fog för Jesus tårar.
Samtalsfrågor/tillämpning:
1. Vi bär namnet ”kristna” och precis som namnet Jerusalem betyder fridens boning men
staden inte förstod vad som gav frid, kan vi fundera över vad benämningen kristen kan
innebära för oss och som vi kanske inte själva ser? Har vi blinda fläckar, vad behöver vi
påminna oss om i vår identitet?
2. Det faktum att Jesus grät över förspillda tillfällen bör få oss att tänka efter och be. Jesus
vill vårt bästa, han sörjer för oss och ibland över oss. Kanske finns det något eller flera
områden där vi behöver lämna över våra sorger till hans stora omsorg innan det är för sent?
3. Jesus förutsåg Jerusalems förstöring vilken också skedde år 70 e.Kr. då romarna la
staden i ruiner och rev templet. När han uttalade detta verkade det redan som kört, att
staden inte förstod Herrens besökelsetid. Hur kan vi hjälpa varandra att förstå när Gud vill
något extra i våra liv?

ef
16. Jesus och Tomas
Bibeltext: Johannesevangeliet 20:24-31
När vi tar del av berättelsen om Jesus och Tomas kanske den kan beskriva tron för dig som
vill tro men inte alltid kan tro, för dig som tvivlar och för dig som vill veta själv. Vi kallar
Tomas tvivlaren, ändå gick han långt, längst av lärjungarna, ända till Indien. Kanske en
tvivlare egentligen inte odlar otro, han eller hon kanske bara tänker och funderar och inte
nöjer sig bakom rädslans låsta dörrar. Relationen Jesus och Tomas är bland det vackraste
man kan tänka sig.
Samtalsfrågor/tillämpning:
1. Lärjungarna samlades bakom låsta dörrar och vi ser hur söndagsvanan att samlas
etableras efter uppståndelsen. Att ha goda vanor att samlas men att göra det i en öppen
kyrka utan lås, vad betyder det? Hur mycket värderar vi våra söndagsgudstjänster, inte
minst med tanke på Tomaspersonligheter som kanske missar en och annan söndag men
som har ärliga frågor?
2. Tomas litade inte riktigt på de andra lärjungarna, han ville se själv. Hur kan vi vara en
kyrka där man har en generositet och en tydlighet, att låta tron få växa och samtidigt tydligt
peka på Jesus som trons föremål?
3. Jesus erbjöd Tomas att röra vid honom och gav honom det personliga mötet. Samtidigt
säger Jesus att saliga är de som inte ser och ändå tror. Johannes ger oss en hjälp att kunna
tro utan att se, att läsa och ta del av evangeliet. Hur mycket ser vi evangelieläsningen som
en del i vår jesusrelation?

ef

11

17. Jesus kommer tillbaka
Bibeltext: Matteusevangeliet 24:29-51
Det är populärt med benchmarking och studier av hur andra agerar som har liknande
uppdrag som man själv har. Vi kan lära oss av varandra och jämförelser kan vara nyttiga.
Men det finns också en jämförandets problematik, när jämförelse inte lär oss något utan
snarare bara begränsar och ger dåligt självförtroende. Jesus använde ofta liknelser, han
talade ofta i bilder och i vår bibeltext talade han för att vi skulle lära av en jämförelse. Han
jämförde de sista av dagar med en jämförelse med ett träd; När ett träds kvistar mjuknar och
bladen spricker ut, närmar sig sommaren. Vi vet inte vilken dag Jesus kommer tillbaka men
en dag kommer han tillbaka. Vi ska inte spekulera i den typen av datumsättningar men vi
kan lära av en jämförelse. Det vi kan lära oss är att något är nära, att Herren är nära men vi
kan inte, behöver inte och ska inte veta exakt. När talet om Jesu återkomst endast sätter
skräck i människor har vi inte lärt av jämförelsen, vi har bara skrämts av den. Talet om Jesu
återkomst innebär ett löfte, inte ett hot.
Samtalsfrågor/tillämpning:
1. Vad kan du lära dig när du ser ut över vår tid idag, vilka tecken i tiden ser du och vilka
slutsatser drar du av det?
2. Varför har vi ofta svårt att ta till oss och kanske ta in av de stora framtidsfrågorna?
3. Paulus skriver i 1 Tessalonikerbrevet att vi ska trösta varandra med orden om Jesu
återkomst (1 Tess. 4:18). Ger den bibeltexten något tips för hur vi kan trösta varandra?

ef
18. Jesus andas på sina lärjungar
Bibeltext: Johannesevangeliet 20:19-23
Vid ett av de sista tillfällena Jesus var fysiskt tillsammans med sina lärjungar andades han
på dem och sa: ”Ta emot helig Ande”. Sonen Jesus var utsänd av Gud Fadern och nu sände
Sonen ut lärjungarna genom att ge helig Ande till dem. Detta löfte blev verklighet på
pingstdagen då de alla uppfylldes av Anden och började tala med de ord Anden ingav dem
att tala. Precis som lärjungarna kan vi ta emot Andens gåva. Mottaglighet är det
förhållningssätt vi bör ha, låt oss alla ta emot av Anden, vi får den stora gåvan av nåd.
Samtalsfrågor/tillämpning:
1. Har du tagit emot av Andens gåva? Har du börjat tala med det nya bönespråket?
2. Dopet i den helige Ande markerar starten av vår vandring med Anden, sedan behöver vi
leva med Anden kontinuerligt. Anden är en person i gudomen, hur kan vi öppna oss mer och
mer för Andens ledning, Andens gåvor och låta Andens frukter växa?
3. Andens gåva innebär också kraft till att berätta om Jesus för andra. Andlighet får aldrig bli
självisk, vem kan du berätta de goda nyheterna för? Anden vill hjälpa dig.
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