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Jairus’ liv:
·  På hvilken måde handler 

Jairus, da han kommer til Jesus? 

Hvorfor, tror du?

·  Hvad fortæller Markus om Jairus’ 

bøn til Jesus?

·  Hvordan, tror du, har Jairus fået 

tillid til, at Jesus kunne hjælpe 

ham?

·  Hvilken tillid ser du i Jairus’ bøn til 

Jesus? Ser du begrænsninger?

Dit liv:
·  Hvilke erfaringer har du med, 

hvad rammen om din bøn bety-

der?

·  I hvilke situationer beder du ind-

trængende?

·  Hvad bidrager til, at din tillid til 

Jesus vokser?

·  Er der forbehold/begrænsninger 

i den tillid, du udtrykker overfor 

Jesus i bøn?

Vær evt. åben overfor Jesus i forhold 

til, om der er noget, du kan gøre 

anderledes, når du beder.

PRIMÆRE BIBELTEKSTER:

Mark 5,21-43 Jairus og hans datter

BAGGRUNDS TEKSTER:

Matt 7,7-11 Bønhørelse

Mark 9,14-29 Hjælp min vantro

Rom 12,3 Troens gave

Ef 3,20 Jesu formåen

Hebr 12,1-2  Jesus, troens bane bryder 

og fuldender
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Jairus’ liv:
·  Hvorfor tænkte folk, at Jesus kom for sent?

·  Hvor i beretningen finder du svaret på, at Jesus ikke kom for sent?

·  Hvad beder Jesus Jairus om at gøre?

·  Hvilken omsorg viser Jesus for pigen, efter han har vakt hende til live?

Dit liv:
·  Er der ting i dit liv, som er ”for store“ for Jesus?

·  Kan du ha’ tillid til, at Jesus virker ”rettidigt“ i dit liv? Hvorfor/hvorfor ikke?

·  Hvad er lettest/sværest: At lade være med at frygte? Eller at tro? Er det to sider af samme sag?

·  Hvilket ønske, tror du, Jesus har for dig for din daglige åndelige næring?

Find evt. vers i beretningen, som kan hjælpe dig til at få større tillid til Jesus.
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Jairus’ liv:
·  Hvordan tror du, at tempoet, de bevæ-

gede sig med, har virket på Jairus?

·  Hvilke ting i mødet med kvinden med 

blødninger ser du, som kunne under-

støtte Jairus’ tro på, at Jesus kunne 

hjælpe?

·  Fik kvinden blot det af Jesus, som hun 

havde ønsket – eller fik hun mere?

Dit liv:
·  Hvilke tanker gør du dig om Jesu 

”tempo“ i dit liv?

·  Hvor meget ”berøring“ med Jesus tæn-

ker du, at der skal til i dit liv, førend du 

har kontakt?

·  Tænker/erfarer du, at Jesus ønsker at 

gi’ dig mere eller mindre, end det, du 

beder om?

Bed evt. Jesus om at vise dig, hvad han 

tænker om jeres relation/samvær.

2

3
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