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36. Jesus hadde makt til å helbrede syke 
og til å tilgi synd.  
De jødiske lederne la planer om å drepe 
Jesus. 

Oversikt  

1. Innledning 

2. Jesus tilgav syndene til den lamme mannen, og helbredet ham. (Mark 2:1-12) 

3. Jesus kalte Levi til disippel. (Mark 2:13-14) 

4. Jesus kom for å kalle syndere. (Mark 2:15-17) 

5. Fariseerne så etter en anledning til å anklage Jesus. (Mark 3:1-5) 

6. Fariseerne og herodianerne slo seg sammen for å få Jesus drept. (Mark 3:6) 

7. Jesus forkynte for folkemengden og helbredet de syke. (Mark 3:7-10) 

8. De onde åndene visste hvem Jesus var. (Mark 3:11-12) 

9. Jesus valgte 12 apostler. (Mark 3:13-19) 

10. Konklusjon 

 

1. Innledning 

 Repetisjon. 

 På hvilken måte var Nikodemus annerledes enn de andre fariseerne? 

Han trodde at Jesus var sendt av Gud, på grunn av miraklene Han gjorde. 

 Hva mente Jesus da Han sa at menneskene må bli født av vann? 

At menneskene skulle bli født igjen ved å høre, forstå og tro Guds Ord. 

 Hvordan kan en ”ny fødsel” skje? 

Ved Den Hellige Ånd. 

 Hvordan kan vi sammenligne vår situasjon med israelittene sin situasjon, da de ble bitt av 
giftige slanger i ødemarken? 

Israelittene kunne ikke redde seg selv fra døden når de ble bitt av slangene, og vi kan ikke frelse oss selv 

fra vår synd. Bare Gud kunne redde israelittene, og bare Han kan frelse oss. 

 På hvilken måte var kopperslangen som Moses løftet opp på en stang, et symbol på 
Jesus? 

På samme måte som kopperslangen ble løftet opp, skulle Jesus bli løftet opp på korset. De som så på 

kopperslangen ble helbredet, og de som tror på Jesus skal bli frelst fra Satans makt, synden og døden. 



  Leksjon 36 

2 
 

 Hvorfor er det så mange som nekter å tro på Guds Ord? 

De elsker å leve i synden. 

 Vi skal nå fortsette med denne leksjonen. 

Gud kjenner menneskets hjerte. 

Dersom vi hadde levd på Jesu tid, ville vi kanskje ha vært blant dem som samlet seg rundt 
Ham. Folk kom til Ham av forskjellige grunner: Av nysgjerrighet, for å bli helbredet, for å 
være der det skjedde. Noen håpte at Jesus var kongen som ville befri dem fra romernes 
herredømme, mens andre håpte å finne feil hos Ham. 

Ingen av motivene var skjult for Jesus. Han visste nøyaktig hva alle tenkte, også dem som 
holdt sine tanker for seg selv. 

2. Jesus tilgav syndene til den lamme mannen, og helbredet ham. 

 Mange mennesker samlet seg for å høre hva Jesus forkynte. 

 Les Mark 2:1-2. 

Det som Jesus forkynte for så mange år siden, er det samme budskapet som det vi har 
studert i dette kurset. 

 Guds budskap forandres ikke. 

Det er bare en vei til å bli akseptert av Gud. Han vil at hver enkelt skal lytte, akkurat som de 
menneskene lyttet til Jesus da Han var på jord. 

 Les Mark 2:3-4. 

 Den lamme mannen var hjelpeløs. 

Han kunne ikke gjøre noe med sin egen helbredelse, og det fantes ikke medisiner eller leger 
som kunne gi ham førligheten tilbake. Dette minner oss om vår hjelpeløshet. 

 Vennene til den lamme mannen bar ham til Jesus. 

De visste at bare Jesus kunne hjelpe vennen deres, men de klarte ikke å komme fram til Ham, 
for det var så mye folk samlet i huset hvor Han var. Så de bar ham opp på taket. 

På den tiden var husa i Israel bygd med flate tak og en trapp opp på utsiden av huset. Taket 
var konstruert av tømmerstokker som lå fra den ene veggen til den andre. Stokkene var 
dekket med en stråmatte, og så var det et tykt leirlag oppå. 

Da vennene hadde kommet opp på taket med den lamme mannen, brøt de opp et hull i taket 
og senket vennen sin, som lå på ei matte, ned rett foran Jesus. 

 Jesus tilgav syndene til den lamme mannen. 

 Les Mark 2:5. 

 De skriftlærde ble provosert av det Jesus sa. 
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 Les Mark 2:6-7. 

 Hva sa de skriftlærde som var sant? 

At bare Gud kan tilgi synd. 

 Hva gjorde de feil i sin bedømmelse av Jesus? 

De mente at Jesus ikke hadde rett til å tilgi synd. 

Disse lovlærerne trodde at Jesus var en vanlig mann som påsto at Han var Guds Sønn, så de 
konkluderte med at Han ikke hadde autoritet til å si at mannens synder var tilgitt. 

 Hvorfor hadde Jesus autoritet til å tilgi mannes synder? 

Fordi Han er Gud, og bare Gud kan tilgi synd. 

Vers for læreren: 1. Tim 2:5 

 Jesus helbredet den lamme mannen. 

 Les Mark 2:8-12. 

De skriftlærde hadde ikke sagt noe høyt om at Jesus drev med blasfemi, men Jesus kjente 
tankene deres.  

 Hva demonstrerte Jesus da han helbredet den lamme mannen? 

Sin guddommelige makt. 

 Hvordan reagerte folket på at Jesus helbredet mannen? 

De var forundret og priste Gud. 

3. Jesus kalte Levi til disippel. 

 Les Mark 2:13-14. 

Vi har allerede hørt om at Jesus kalte menn til å være Hans disipler. En av dem var Levi. 

 Levi var toller da Jesus kalte ham. 

Han arbeidet for romerne og krevde inn skatt fra sitt eget folk. Tollerne var ikke godt likt av 
jødene, for de arbeidet for okkupasjonsmakten. Ofte var tollerne grådige menn som lurte 
folket til å betale mer enn de skulle, så de kunne få litt ekstra penger selv. 

 Levi fulgte Jesus. 

Mange år sendere, skrev Levi, som fikk navnet Matteus, en av bøkene i Bibelen – 
Matteusevangeliet. 

Matteus trodde på Jesus som Forløseren Gud hadde sendt til verden. 

4. Jesus kom for å kalle syndere. 

Jesus spiste sammen med Levi hjemme hos ham. 
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 Les Mark 2:15-16. 

 Fariseerne og de skriftlærde spurte hvorfor Jesus spiste sammen med syndere. 

 Les Mark 2:16 om igjen. 

Fariseerne og de skriftlærde var stolte. De fastet og ba og holdt mange regler, så de trodde at 
de var mye bedre mennesker enn andre. De skriftlærde og fariseerne ville aldri spise 
sammen med noen de så på som syndige, og da særlig ikke tollere, som ble sett på som noen 
av de verste i samfunnet. 

 Jesus kom for å frelse dem som innså at de var syndere. 

 Les Mark 2:17. 

 Når en person ikke er klar over at han er syk, hvorfor går han da ikke til lege? 

Fordi han regner med at han er frisk. 

 Hva med dem som ikke tror at de er syndere? 

De tror ikke at de trenger noen Forløser. 

Jesus kom ikke for å frelse egenrettferdige, for de tror ikke at de trenger hjelp. Han kom for å 
frelse syndere som trenger Guds tilgivelse. 

5. Fariseerne så etter en anledning til å anklage Jesus. 

 Fariseerne og de andre jødiske lederne, forkastet Guds budskap. 

De nektet å vende om da Johannes forkynte for dem, og de ville ikke forandre holdning da de 
hørte på hva Jesus sa. 

 Fariseerne hatet Jesus. 

De hatet Ham fordi Han sa Han var Guds Sønn, den lovede Forløseren. De hatet Ham også 
fordi Han fortalte dem at de var syndere, og Han avslørte deres hykleri for folket. De var også 
sjalu på at folkemengde fulgte Jesus. 

 Fariseerne var stadig ute etter å finne feil hos Jesus. 

De religiøse lederne var ivrige etter å finne en årsak for å arrestere Jesus, og dømme Ham til 
døden. 

 Ville de noen gang ta Jesus i å være ulydig imot Guds lov? 

Nei, aldri. Jesus levde fullkomment etter Guds bud, og var lydig imot Gud i alle ting. 

 De jødiske lederne planla å fange Jesus dersom Han var respektløs mot reglene de hadde lagt 
til Guds Ord. 

Vi har tidligere lært at fariseerne og andre religiøse ledere, hadde lagt til mange selvlagede 
regler til Guds lov, og de krevde at andre skulle holde disse reglene som om Gud hadde laget 
dem. 
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Eksempel: 

Guds lov sa at jødene skulle holde sabbaten som hviledag. Men fariseerne hadde lagt til 
regler om at de ikke skulle helbrede på sabbaten. De så på helbredelse som arbeid. 

Jesus nektet å holde disse menneskebudene. 

 Les Mark 3:1-5. 

 Jesus visste at de jødiske lederne ville beskylde Ham for å bryte loven. 

 Hvordan kunne Jesus vite hva de tenkte? 

Han er Gud og vet alle ting. 

 Jesus sørget over at disse religiøse lederne hadde forherdet sine hjerter. 

Han var harm fordi Han visse at de hadde bestemt seg for å motstå det Gud ville lære dem. 

 Husker dere noen andre som forherdet sitt hjerte imot det Gud sa? 

Farao. 

 Jesus helbredet hånden til denne mannen. 

Jesus gav bare en beskjed, og mannens hånd var helbredet. 

 Hvordan kunne Jesus gjøre et slikt utrolig mirakel? 

Han er Gud og Han er allmektig. 

Jesus kunne bare si et ord, og det skjedde. 

Da Gud skapte verden, sa han bare et ord, og det skjedde. 

6. Fariseerne og herodianerne slo seg sammen for å få Jesus drept. 

 Fariseerne så at Jesus helbredet mannes hånd. 

 Les Mark 3:6. 

Fariseerne slo seg sammen med herodianerne for å legge planer om at de skulle få Jesus 
drept. 

I stedet for å tro når de så at Jesus gjorde dette underet, gikk de til herodianerne for å legge 
planer om å lede Jesus inn i ei felle. 

Herodianerne var de som fulgte kong Herodes, og de ville ikke ha noen annen konge. Denne 
Herodes var sønnen til kong Herodes som prøvde å drepe Jesus da Han var barn. Disse 
kongene var som noen tjenere under romerne, som hersket over Israel på den tiden. 

Så herodianerne favoriserte kong Herodes, mens fariseerne foraktet både dem og kongen. 
Men fariseerne var villige til å legge alle uoverensstemmelser til side for å samarbeide med 
dem om å få ryddet Jesus av veien. De trengte kong Herodes sin hjelp til å gjennomføre sine 
planer. 

Vers for læreren: Mark 12:13; Joh 18:31; 19:10 
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7. Jesus forkynte for folkemengden og helbredet de syke. 

 Les Mark 3:7-10. 

 Mange mennesker kom til Jesus. 

Mange mennesker fra byene omkring, kom for å høre Ham forkynne og for å bli helbredet. 

Lærer: Vis på Kart 3, ”Galilea,” ”Judea,” ”Jerusalem,” ”Idumea,” ”Jordanelven,” 
”Tyrus,” ”Sidon” og ”Genesaretsjøen.” 

Jesus lærte folket på stranden av Genesaretsjøen. Da det var så store folkemengder samlet 
rundt Ham, ba Han om at de måtte ha en båt klar, i tilfelle Han ble presset ut i sjøen. 

 Jesus viste at Han er Gud ved å gjøre mirakler. 

Det hadde aldri vært noen som Jesus. Han er større enn alle. Samme hva sykdom folk led av, 
gjorde Han dem friske. 

8. De onde åndene visste hvem Jesus var. 

 Les Mark 3:11-12. 

 De onde åndene kjente igjen Jesus som Gud. 

De jødiske lederne trodde ikke at Jesus var Guds Sønn, men de onde åndene visste at Han var 
det. 

 Hvordan visste de det? 

De hadde tjent Ham i Himmelen før de fulgte Satan. 

 Jesus bød de onde åndene å være stille. 

Han vil ikke at noen skulle tro på Ham på grunn av disse åndene. Han ville at folk skulle tro på 
Ham gjennom Hans forkynnelse. 

 Det samme er sant i dag. 

Han vil at vi skal tro på det som står skrevet i Bibelen. 

9. Jesus valgte 12 apostler. 

 Les Mark 3:13-19. 

 Mange fulgte Jesus for å høre Guds Ord. 

Jesus hadde kalt noen av dem til å forlate arbeidet sitt for å være Hans disipler. 

 Jesus valgte 12 av disiplene til å bli Hans apostler. 

Ut fra de mange som fulgte Ham, valgte Jesus 12 spesielle menn som skulle være sammen 
med Ham og lytte til Hans undervisning. De måtte forlate arbeidet sitt, så Han kunne lære 
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dem opp til å være Hans medarbeidere. De skulle forkynne, helbrede og kaste ut demoner 
fra folk. 

Lærer: Vis på Tidslinjen, ”12 apostler.” 

Disse 12 apostlene var ikke høyt utdannede menn, heller ikke var de rike. Noen var enkle 
fiskere. 

 En av dem som Jesus valgte, var Judas Iskariot. 

Judas bekjente at han trodde på Jesus, men han var ikke en ekte troende. Jesus visste 
hvordan han var, og Han visste at Judas ville forråde Ham til fiendene Hans. 

10. Konklusjon 

 Ingen kan skjule sitt sanne jeg for Gud. 

Lærer: Vis på Tidslinjen hvor langt dere er kommet. 

 
 

 

 

 


