
 

 
 

Bibeltime 2: Jesus møder den fattige 

Tekst: Mark. 10, 46-52 

- Underligt møde, Underet, Troen 

Mål 

 At teenagerne må undres over, hvordan Jesus møder Bartimæus 

 At teenagerne må blive stoppet op for det under, Jesus gør. 

 At teenagerne må se, hvad fortællingen siger om det at tro. 

Baggrund 

Vi skal se, hvordan Jesus møder en af samfundets udsatte personer, nemlig den blinde mand 
Bartimæus. Jesus er på vej til Jerusalem sammen med en masse andre, da påsken nærmer sig. 
Vejene har været fulde af mennesker, og det har derfor været en af de bedste tidspunkter på 
året for en tigger som Bartimæus. 
 
Noget af det vigtige i denne bibeltime er at gøre det tydeligt, at Jesus møder rigtig mange 
forskellige mennesker, og han møder dem alle med nåde og sandhed. Derudover er det også 
vigtigt at give plads til, at teenagerne undrer sig over, at Jesus rent faktisk er i stand til at 
helbrede manden. 

Læsemetoden: 

Start med at læse teksten op og sæt derefter teenagerne i gang med at arbejde med teksten 
ud fra følgende punkter. 
 
2) Læs selv teksten langsomt og gør følgende, mens du læser den: 

 Sæt en streg under de navne eller personer, der nævnes. (Jesus, hende, manden) 

 Sæt en cirkel, om de ord du tænker, er specielt vigtige for teksten. (Velsignelse, 
tilgivelse… alt muligt) 

 Sæt krydser ud for de tre ting i teksten, som du især husker efter at have læst den 
(Noget du undrer dig over, ikke forstår eller synes er helt fantastisk) 

Fokuspunkter 

Et underligt møde 
Jesus er sammen med sine disciple og en større skare på vej ud af Jeriko. Da Bartimæus hører, 
at Jesus er på vej forbi, giver han sig til at råbe: ”Davids søn” Hvorfor bruger han netop denne 
titel om Jesus, hvad ligger der i det? I Det Gamle Testamente fortæller flere af profeterne, at 
en dag skal Messias komme. Ham som skal genoprette Israel. Denne Messias skal være af Davids 
slægt, og derfor ligger der i Bartimæus’ udsagn en forventning og tro på, at Jesus er Messias. 
Ham som skal genoprette. Selvom Bartimæus bliver fremstillet som et af samfundets udskud, 
så kommer han her med en meget klar bekendelse af, hvem Jesus er. 
 
I første omgang forsøger folkene omkring Jesus at få han til at tie stille, men han råber bare 
endnu højere: ”Davids søn, forbarm dig over mig!” Jesus bliver afbrudt midt i sin undervisning 
og samtale, men hvad gør han? Bliver han vred og irriteret? Nej, han kalder på Bartimæus. Man 
kan næsten mærke, hvor overvældet Bartimæus bliver. Han kaster kappen af og springer hen 
til Jesus. I Bibelen hører vi flere gange, at Jesus møder de mennesker, som på ingen måder har 
noget i sig selv. Jesus kunne let have valgt at fokusere på de mennesker, som var respekteret, 
men han har tid til dem, der bliver overset af alle de andre, også Bartimæus. 
 
Spørgsmål: Hvad tror du Bartimæus tænker, da han hører, at Jesus kalder på ham? 
 



 
 

 
 

Underet 
Jesus spørger Bartimæus, hvad han ønsker. Det lyder virkelig dumt og næsten provokerende. 
Der er vel ingen tvivl om, hvad en blind tigger ønsker af Jesus? Det er dog vigtigt at 
understrege, at det måske ikke er så dumt et spørgsmål. Det vil betyde en kæmpe forandring i 
Bartimæus’ liv, hvis han pludselig får synet igen, og det er en skræmmende og ukendt fremtid, 
der venter ham. Han tøver dog ikke, og beder Jesus om at få synet igen. Der ligger en utrolig 
tillid til Jesus i svaret fra Bartimæus. 
 
Jesus helbreder Bartimæus, så han kan se. Det er et fantastisk vidnesbyrd om Jesu magt over 
den fysiske verden. Han er virkelig i stand til at helbrede folk. Vi kan nogle gange glemme 
dette, da Bibelen er fyldt med beretninger om undere. Vi må dog ikke blive døve for det 
fantastiske budskab, at Jesus er herre også over sygdom og lidelse. Den efterfølgende 
beskrivelse er virkelig opmuntrende. Der står, at Bærtimæus følger Jesus, og at både han og 
folk omkring priser Gud for det mirakel, de har været vidner til. Der er en bemærkelsesværdig 
bevægelse i gang i denne beretning, som vi kan lære meget af. Troen leder her til frelse, som 
leder til taknemmelighed og efterfølgelse. Det er en bevægelse, som stadig må inspirere os i 
dag. 
 
Spørgsmål: Er Jesus stadig I stand til at helbrede? 
 
Troen 
Bartimæus kan være et forbillede for os på mange punkter, blandt andet når det gælder det at 
tro. Hans råb til Jesus i begyndelsen viser, at han har tillid til, at Jesus er i stand til at 
helbrede ham, at Jesus er Messias. Han tror på det umulige. 
 
Derudover ved Bartimæus, at han har brug for hjælp. Han har indset, at han er magtesløs i sig 
selv, og han vil derfor ikke lade nogen eller noget stoppe ham i at komme til Jesus. Mødet med 
Jesus bliver virkelig begyndelsen på et helt nyt liv. Han bliver helbredt for sin blindhed og får 
at vide, at hans tro har frelst ham. Han kommer til Jesus, men han er også klar på, at det kan 
få store konsekvenser for hans liv.  
 
Der er noget provokerende i Jesu udsagn: ”Hvad vil du have, at jeg skal gøre for dig?” Det skal 
nok ikke forståes, som om Jesus er en lampeånd, der giver os lige, hvad vi vil have, men det 
viser os, at Jesus ønsker at forandre os og vores liv.  
 
Spørgsmål: Tør du lade Jesus forandre dig, og tror du, at han kan? 
  



 
 

 
 

Gruppesamling: Jesus møder den fattige 

Start med kort at fortæl, hvad du særligt fik med fra bibeltimen. 
 
I bibeltimen hørte vi, at Jesus helbredte Bartimæus. 
Tror du stadig Jesu er i stand til at helbrede? 
Hvis ”ja”, hvorfor sker det så ikke altid? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det at hjælpe folk i nød har altid været en vigtig 
del af kristendommen. Er vi gode til det i DK? 
Hvorfor / Hvorfor ikke? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Hvordan kan du konkret hjælpe folk, du møder, der har det svært? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jesus spørger: “Hvad vil du, at jeg skal gøre for dig?” 
Hvad vil du svare på spørgsmålet? 
Du behøver ikke at dele dit svar med de andre. 
 


