
Jesus liv vs Ditt liv 

Jesus föDs  

Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda, och hon födde sin son, den förstfödde. 
Hon lindade honom och lade honom i en krubba, eftersom det inte fanns plats för dem inne i 
härbärget. (…) Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad, han är Messias, Herren. Och detta är 
tecknet för er: ni skall finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba.” (Luk 3) 

Vad betyder din födelsedag för dig? Hur skulle din perfekta födelsedag se ut? 

 

 

Jesus frestas 

Sedan fördes Jesus av Anden ut i öknen för att sättas på prov av djävulen. När han hade fastat i 
fyrtio dagar och fyrtio nätter blev han till slut hungrig. Då kom frestaren och sade till honom: ”Om 
du är Guds son, så befall att de här stenarna blir bröd.” Jesus svarade: ”Det står skrivet: 
Människan skall inte leva bara av bröd, utan av varje ord som utgår ur Guds mun.” (Matt 4) 

Vad frestar dig? 

 

Jesus förkunnar 

”Den av er som är fri från synd skall kasta första stenen på henne.” Och han böjde sig ner igen och 
ritade på marken. När de hörde hans svar gick de därifrån en efter en, de äldste först, och han blev 
ensam kvar med kvinnan framför sig. Jesus såg upp och sade till henne: ”Kvinna, vart tog de 
vägen? Var det ingen som dömde dig?” Hon svarade: ”Nej, herre.” Jesus sade: ”Inte heller jag 
dömer dig. Gå nu, och synda inte mer.” (Joh 8:7) 

Skriv något kort om vad som är viktigt för dig som du skulle vilja andra lyssnade på. 

 

 

Jesus gör mirakel 

Där fanns en man som hade varit sjuk i trettioåtta år. Då Jesus såg honom ligga där och fick veta 
att han varit sjuk länge frågade han honom: ”Vill du bli frisk?” (…) Jesus sade till honom: ”Stig upp, 
ta din bädd och gå.” Genast blev mannen frisk och tog sin bädd och gick. (Joh 5) 

Tror du på mirakel (varför/varför inte)? Har du upplevt något mirakel (vad)? 

 

 

Jesus Dör  

Med ett högt rop slutade Jesus att andas. Och då brast förhänget i templet i två delar, uppifrån och 
ända ner. När officeren som stod vänd mot honom såg honom ge upp andan på det sättet sade 
han: ”Den mannen måste ha varit Guds son.” (Mark 15:38) 

Vi är dödliga, hur känns det? 


