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Bibeltekst
Markus 5, 25-34: Men der var en kvinde, som i tolv år havde lidt af
blødninger, og som havde døjet meget af mange læger og brugt alt, hvad
hun ejede, uden at det havde hjulpet; hun havde tværtimod fået det
værre. Hun havde hørt om Jesus, og hun kom frem i skaren bagfra og
rørte ved hans kappe. For hun tænkte: »Bare jeg rører ved hans tøj,
bliver jeg frelst.« Og straks udtørredes kilden til hendes blødninger, og
hun mærkede i sin krop, at hun var blevet helbredt for lidelsen. Men
Jesus mærkede straks på sig selv den kraft, der udgik fra ham, og han
vendte sig om midt i skaren og sagde: »Hvem rørte ved mit tøj?« Og
hans disciple sagde til ham: »Du ser jo selv, hvordan folk trænges om
dig, og så spørger du: Hvem rørte ved mig?« Han så sig omkring for at
se, hvem der havde gjort det. Og kvinden kom frem skælvende af skræk,
for hun vidste, hvad der var sket med hende, og hun faldt ned for ham
og fortalte ham hele sandheden. Han sagde til hende: »Datter, din tro
har frelst dig. Gå bort med fred, og vær helbredt for din lidelse!«
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Baggrund
 Vi ved ikke, hvilke blødninger kvinde led af, men vi ved, at

blødninger gør et menneske urent ifølge jødisk tankegang.
Kvinden betragtes altså som uren, og hun må leve i isolation, da
andre kunne påføres hendes urenhed, hvis de kom i kontakt
med hende.

Samtale







Noter

Beskriv kvindens tilgang til Jesus. Hvad ønsker hun af ham, og
hvordan opfører hun sig?
Prøv at forestille dig situationen fra kvindens synsvinkel.
Hvordan er hendes liv? Hvordan har hun det, da hun kommer
til Jesus?
Hvorfor skælver kvinden, da Jesus konfronterer hende? Hvad er
hun bange for?
Hvordan møder Jesus kvindens behov? Hvorfor standser han og
konfronterer hende, når hun allerede er blevet helbredt, og
Jesus er på vej videre?
Læs, hvad Jesus siger til kvinden til slut. Hvad tror du, det gør
ved kvinden at blive mødt på denne måde?
Hvad gør denne beretning ved dit indtryk af Jesus?

