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KAPITEL 4
JOH 9,1-38; DEN STORE MESTER, KAP. 51.

Nu kan jeg se!
Hvad gør du, hvis du oplever noget fantastisk? Hvem ville du fortælle om det? For
meget længe siden var der en blind mand, som oplevede noget helt fantastisk. Hvem
tror du han fortalte om det til?

n dag så Jesus en ung mand, som var blind. Han var født blind. Han sad
i vejsiden og tiggede folk om penge, når de gik forbi. Jesus fik ondt af
ham. Så spyttede han på jorden og satte sig ned og lavede lidt mudder
af lerjorden og spyttet. Det smurte han noget af på den blindes øjne.
Så sagde Jesus til ham; ”Gå hen og vask dig i Siloadammen”.
Manden gjorde som Jesus havde sagt, og gik hen og vaskede sig. Og
så skete det fantastiske: Så snart han fik mudderet af øjnene, kunne han se!
Han blev så glad! Forestil dig hvor overrasket hans familie blev, da han kom hjem og
pludselig kunne se. Han var som et helt andet menneske. Faktisk var naboerne helt i tvivl
om, om det virkelig var ham.
” Er det ham, der plejer at sidde og tigge?” spurgte
de overraskede hinanden.
”Ja, det er ham,” var
der
en, der sagde.
Huskevers:
” Nej, det
”Én ting ved jeg: Jeg
ligner
ham
var blind, og nu kan
bare,”
jeg se.“
sagde en
(JOH 9,25)
anden.
Tema:
Den unge
mand kunne
Vi tjener Gud, når vi
ikke holde
fortæller andre om,
for sig selv,
hvad han har gjort

E
for os.
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hvad der var sket. Han kunne slet ikke vente med at fortælle alle om, hvad Jesus havde
gjort for ham. ”Ja! Jeg er ham, som plejede at være blind. Manden de kalder Jesus lagde
mudder på mine øjne og sagde, at jeg skulle vaske det af i Siloadammen. Det gjorde jeg,
og så kunne jeg se! Jeg kan se træerne og jeg kan se fuglene! Det er fantastisk! Jesus har
helbredt mig!”
Naboerne tog manden (som plejede at være blind) under armen og trak ham med hen
til farisæerne. Men farisæerne ville ikke tro på, at Jesus havde fået ham til at se. De ville
heller ikke tillade, at der var nogen som gik rundt og fortalte i byen, at Jesus havde gjort
det. Derfor sendte de bud efter hans forældre.
”Er det jeres søn? Er det ham I siger der blev født blind? Hvordan kan han så se nu?”
spurgte de hans forældre.
Men forældrene var bange for farisæerne og de ville helst ikke svare, men de var nødt
til at sige noget.
” Ja, det er vores søn,” sagde de. ”Vi ved, at han er vores søn, og at han er født blind;
men hvordan det er gået til, at han nu kan se, ved vi ikke. Og hvem det er, der har åbnet
hans øjne, ved vi heller ikke. Spørg ham selv, han er gammel nok til at svare for sig selv”.
Men den unge mand var ikke bange for farisæerne. Han var taknemmelig over, at
Jesus havde været så god mod ham, og han ville ikke lade være med at fortælle om
det. Han fortalte dem om mudderet og om, hvad der var sket, da han vaskede det af i
Siloadammen.
Farisæerne jagede manden ud af synagogen!
Da Jesus hørte, at manden var blevet jaget ud af
synagogen af farisæerne, gik Jesus hen for at finde
ham.
Det var første gang den blinde så ham, der
havde helbredt ham. Han så Jesus smile, og han
kunne smile igen. Han faldt på knæ for
Jesus og takkede ham af hele sit hjerte
for, at han havde helbredt ham. Han
ville aldrig glemme denne dag! Og
han ville blive ved med at fortælle
andre om det fantastiske under og
alt det, Jesus havde gjort for ham.

22

Leg og lær
L Ø R D AG

O N S D AG

Læs bibelhistorien sammen. Øv huskeverset hver
dag på følgende måde:
Én ting

ræk pegefingeren op

ved jeg:

peg på dig selv og bank let på
din pande med fingeren

Jeg var blind,

hold dig selv for øjnene

Forestil jer hvordan
det er at være blind
ved at holde hinanden for øjnene og lede
hinanden fra rum til
rum gennem huset. Hold
dit barn for øjnene og
før ham/hende rundt.
Få ham/hende til at
fortælle om, hvordan det føltes.

og nu kan jeg se flyt hænderne højt op over hovedet og kig op
(Joh 9,25)

TO R S D AG

saml håndfladerne og før hænderne fra hinanden som at åbne
en bog

Find en papirtallerken og en masse
forskellige farvede blyanter frem.
Farvelæg tallerkenen med et tykt lag
farve over det hele. Mal den derefter over med et
sort farvekridt. Tag så en ske og skrab et smilende
ansigt i tallerkenen. Hvad sker der? (De mange farver under den sorte farve bliver at se).
Den sorte farve symboliserer manden, da han var
blind og regnbuefarven i det smilende ansigt repræsenterer mandens følelser over at kunne se.

SØ ND AG

Hjælp dit barn med at ”læse” bibelhistorien. Sig
Jesus tak fordi han lærer os at fortælle andre om
ham og om, hvad han har gjort for os.

M A ND AG

Tal om hvilke ting, som er svære at gøre, hvis man er
blind. Hvilke ting ville I savne mest at kunne se?

F R E D AG

Sig huskeverset og brug fagterne. Opfør et skuespil
om bibelhistorien sammen i familien
i aften. Skiftes til at spille den
blinde mand. Sig Jesus tak
fordi I kan se.

T I R SD AG

Hjælp dit barn med at ”læse” billederne til bibelhistorien. Kig nogle
gamle ugeblade igennem sammen
og forsøg at finde billeder af nogen,
som hjælper andre. Klip billederne
ud og lav en kollage af dem på et
ark karton.
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