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JESU FAMILJ 
Vi har anledning att tro att Jesu egen familj stödde Honom när Han började sitt 
offentliga verk. Joh. 2:1-11 
Men allteftersom tiden framskred och Jesus blev mera känd, trodde Hans familj 
och vänner att Han hade blivit galen och försökte komma och ta Honom med sig 
hem. Mark. 3:21-35 
När Jesus kom till Jerusalem för sista gången, fick Han ännu stöd av åtminstone 
sin mor och moster. 
Det måste ha sårat Jesus att Hans egen familj inte förstod Hans uppdrag. Jesus 
blev dock inte sentimental, istället tillrättavisade Han offentligen hela sin familj. 
Matt. 12:46-50 

ÄKTENSKAP OCH HEMLIV  
Enligt evangelierna gifte aldrig sig Jesus eller hade någon fysisk gemenskap 
med någon kvinna. Men för att vederlägga katolicismen är det viktigt att notera 
att Hans apostlar var gifta. Vi har i Bibeln bevis för att Simon Petrus och andra 
hade fruar. Mark. 1:30; 1 Kor. 9:1-5 
Så långt vi vet genom de evangeliska redogörelserna, hade inte Jesus någon 
egen bostad när Han den gången lämnade sin faders hus och påbörjade en 
offentlig verksamhet. Det var tydligt att när Han färdades, bodde Han i andra 
människors hem. Luk. 9:57-58 
Det sägs oss att aposteln Johannes hade ett eget hushåll, och efter Jesu död på 
korset lät han Jesu mor bo hos sig. Joh. 19:26-27 
Apostlarna var alla från provinsen Galiléen. Vi kan se när Jesus flyttade söderut 
till Judéen, fick de överge sitt hus och hamnade i Galiléen, och när de väl hade 
rest till Jerusalem, fick de återigen bygga upp sitt boende. Matt. 19:27-30    

MAT OCH HÄRBÄRGE 
Medan vi läser de fyra evangelierna, får vi glimtar från Jesus och hans resande 
sällskap. I det Nya Testamentet står det klart att Jesus ledde denna grupp och 
utdelade olika sysslor åt dem. Det fanns tillräckligt med pengar som flöt in via 
gåvor. Jesus gav Judas Iskariot uppgiften att förvalta dem, så om natthärbärge 
eller mat skulle inhandlas fanns det tillgång till pengar. Joh. 4:5-8, 27-33; 12:1-6 
När Jesus kom med sina följeslagare och den skara som följde dem i vildmarken, 
försåg Jesus också folkskaran, men inte de som följde Honom, eftersom de hade 
kvinnor med sig som lagade maten. Jesus hade medlidande för folkskarorna och 



utförde brödundret med mat som apostlarna hade med sig. Matt. 15:32-39; 16:5-
12; Mark. 6:34-44; 8:1-9; Luke 9:12-17; Joh. 6:1-13 
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