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Journalisten Charlotte Rørth var hverken et religiøst eller spirituelt søgende menneske, da Guds søn

bogstaveligt talt viste sig for hende og talte til hende i en kirke i Spanien. Oplevelsen var et lynnedslag i
hendes verden, der tvang hende til at tage sit moderne rationelle liv op til overvejelse. Jeg mødte Jesus er

hendes personlige, eksistentielle beretning om at være bange for at miste sin fornuft ogsin familie og om den
nagende tvivl, om hun er blevet en håbløs, småskør excentriker uden mulighed for fodfæste i et nutidens
Danmark, der ikke ligefrem opfordrer til at tage religiøse erfaringer seriøst. Vi følger Charlotte Rørth på

hendes rejse tilbage i historien og litteraturen om den historiske Jesus, og når hun opsøger forskere i epilepsi
og psykiatri, præster og spirituelle vejledere for at finde viden om og afklaring og forståelse af, hvad der skete

med hende.
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