
Fyra möten med hjälpsökande individer, 
där Jesus avslutar med att skicka hem dem 
 
• Den lame mannen 
Men för att ni skall veta att Människosonen har makt att förlåta synder här på jorden säger 
jag dig” – och nu talade [Jesus] till den lame – ”stig upp, ta din bädd och gå hem. 
(Markus 2:10/11) 
• Den besatte mannen bland gravarna 
När [Jesus] steg i båten bad mannen som hade varit besatt att få följa med honom. Men han 
lät honom inte göra det utan sade: ”Gå hem till de dina och berätta för dem om allt som 
Herren har gjort med dig, hur han förbarmade sig över dig.” (Markus 5:18-19) 
• Den syrisk-fenikiska kvinnan 
Då sade [Jesus] till henne: ”För de ordens skull säger jag dig: gå hem, demonen har farit ut ur 
din dotter.” (Markus 7:29) 
• Den blinde mannen 
Jesus skickade hem honom med orden: ”Gå inte ens in i byn!” (Markus 8:26) 
 
Två möten med folkmassor, 
där Jesus avslutar med att skicka hem dem 
 
• Det första brödundret 
Sedan befallde [Jesus] sina lärjungar att stiga i båten och fara i förväg över till Betsaida 
medan han själv skickade hem folket. (Markus 5:45) 
• Det andra brödundret 
Det var omkring fyra tusen människor där. Sedan skickade [Jesus] hem dem. (Markus 8:9) 
 
Tre möten med hjälpsökande individer, där Jesus besöker deras hem 
 
• Simon Petrus svärmor 
Från synagogan gick de hem till Simon och Andreas tillsammans med Jakob och Johannes. 
Simons svärmor låg i feber, och det sade de genast till Jesus. (Markus 1:29-30) 
• Tullindrivaren Levi 
När [Jesus] gick där fick han se Levi, Alfaios son, sitta utanför tullhuset, och han sade till 
honom: ”Följ mig!” Och Levi steg upp och följde honom. När Jesus sedan låg till bords i hans 
hus var det många tullindrivare och syndare som låg till bords tillsammans med honom och 
hans lärjungar, för det var många som följde honom. (Markus 2:14-15) 
• Synagogföreståndaren Jairos 
Medan [Jesus] ännu talade kom det bud till synagogföreståndaren från hans hem: ”Din 
dotter är död. Du skall inte besvära Mästaren längre.” Men Jesus, som hörde deras ord, sade 
till föreståndaren: ”Var inte rädd, tro bara.” Sedan lät han ingen mer än Petrus och Jakob och 
hans bror Johannes följa med, och de gick hem till föreståndaren. (Markus 7:29) 
 



Att ta in i andras hem när man är ute på resa 
 
• Jesus i Tyros 
[Jesus] begav sig bort därifrån och kom till trakten av Tyros, där han tog in i ett hus. (Markus 
7:24) 
• Jesus sänder ut lärjungarna två och två 
Och [Jesus] sade till dem: ”När ni har tagit in i ett hus, så stanna där tills ni skall vidare. 
 
Hemma igen 
 
• Hemma efter en tur till ödemarken 
Några dagar senare kom [Jesus] tillbaka till Kafarnaum och det blev känt att han var hemma. 
(Markus 2:1) 
• Hemma efter en tur längst Galileiska sjön 
När Jesus kom hem samlades folket på nytt, så att han och lärjungarna inte ens kom åt att 
äta. (Markus 3:20) 
• Hemma efter en tur till ödemarken på andra sidan sjön 
När [Jesus] hade dragit sig undan hopen och kommit hem frågade lärjungarna vad han hade 
menat med denna bild. (Markus 7:17) 
• Hemma efter en tur till Cesarea Filippi och förklaringsberget 
När Jesus hade kommit hem och lärjungarna var ensamma med honom frågade de: ”Varför 
kunde inte vi driva ut den?” (Markus 9:28) 
• Hemma efter en tur till andra sidan Jordanfloden 
När de kom hem frågade lärjungarna [Jesus] på nytt om detta. (Markus 10:10) 
 
 
 
 
 


