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En blind mand ser
ApG 9,1-9.

Har du set en ballademager i fuld sving på din
skole eller der, hvor du bor? Måske er du blevet
mobbet af ham eller hende. Ballademagere
prøver at skræmme andre. Saulus var sådan en
ballademager. Han fik præsterne til at give ham
magt til at arrestere de nye kristne. Men Gud havde
andre planer for Saulus.
Saulus’ grusomme panderynken var berømt.
Han var som en tordensky på to ben. Han
stemme lød som torden, og det var næsten,
som lynene sydede omkring ham. Han
var lige så farlig som lyn og torden, for
hans eneste mål i livet var at opsøge og
udrydde de nye kristne.
Saulus og hans medhjælpere gik
målrettede ned ad gaden. De var
på vej til den berømte gamle by,
Damaskus. De havde nogle
officielle breve med, der gav
dem lov til at arrestere de
kristne og tage dem med
tilbage til Jerusalem, hvor
de blev dømt til døden.
Den brændende
sol skinnede
ubarmhjertigt ned
på dem, men de
fortsatte, selv
om de var trætte.
De fokuserede på
at nå deres mål.
De havde rejst
næsten 225 km på
nogle få dage, og nu
varede det ikke længe, før
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de ville få øje på Damaskus.
Pludselig – og uden noget varsel – skød et
lysglimt ud fra himlen. Lyset var stærkere end
solens stråler midt på dagen. De rejsende faldt
omkuld. De var fortumlede. Saulus stirrede ind
i det stærke lys. Han så Jesus i lyset!
Så talte Jesus til ham. “Saulus, Saulus, hvorfor
forfølger du mig?”
I det øjeblik forstod Saulus, at Jesus virkelig
var Gud.
At det var Guds søn, de
havde korsfæstet, og
som var opstået fra de
døde, fuldstændig som
de kristne troede. Og
Saulus forstod, hvad
Gud sagde til ham:
”Når du forfølger mine
efterfølgere, Saulus, så
er det i virkeligheden
mig, du forfølger!”
Saulus kunne kun
stirre og hviske:
”Hvem er du,
Herre?” ”Jeg er
den Jesus, som du
forfølger. Stå op
og gå ind i byen,
hvor man vil
fortælle dig, hvad
du skal gøre.” Så
forsvandt lyset.
Mændene, der
rejste sammen
med Saulus, var
helt stumme. De
havde set lyset, men de havde

Tænk på
Gud holder aldrig op med at elske dig.

Huskeverset
”Med evig kærlighed har jeg elsket
dig.”
Jer 31,3

ikke set Jesus. De havde hørt en lyd, men de
havde ikke forstået Jesu ord. De kæmpede sig
på fødderne og så forvildede på hinanden.
Saulus så sig også omkring. Men han kunne
ingenting se. Han var blevet
blind! Fuldstændig blind!
Han drejede ansigtet fra side
til side. ”Jeg kan intet se!”
hviskede han.
Saulus’ medhjælpere
hjalp ham. De ledte
ham resten af vejen
ind til byen. Sikken
et mærkeligt optog!
Få minutter før havde
Saulus været en
frygtindgydende jæger,
der var ude for at jage
og fange alle de kristne,
han kunne finde. Nu blev
han ført hen ad vejen
som et hjælpeløst barn.
Saulus’ fødder slæbte
sig gennem støvet,
men han lagde ikke
mærke til, hvor han
gik. Han havde
kun én tanke i
hovedet. Han
havde set Jesus!
Han havde virkelig
set Jesus!
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S ØN D A G

L Ø R D A G
• Gå en tur sammen med din familie. Lad
som om du er Saulus på vej til Damaskus.
Hvordan gik Saulus? Hurtigt? Langsomt?
Slæbte han fødderne efter sig?
• Se på et landkort. Hvor langt er der
fra Jerusalem til Damaskus? I hvilke
lande ligger byerne Jerusalem og
Damaskus i dag?
• Tak Gud, fordi du bor i et land, hvor
de kristne ikke bliver forfulgt.

M A N D A G
• Læs ApG 22,3-11 sammen med din familie.
På Bibelens tid tog det mellem fem og seks
dage at gå fra Jerusalem til Damaskus.
Se på et kort over Bibelens lande. Prøv at
finde ud af, hvor mange km. Saulus gik hver
dag. Skriv dit svar her ___________.
• Saulus blev blindet af lyset. Luk øjnene
og se, om du kan finde ud i køkkenet uden
at åbne øjnene. Tak Gud, fordi du kan se.

• Læs ApG 9,1-9. Beskriv det lys, Saulus så.
• Hvilke bibelhistorier kender du, hvor der er
omtalt sådan et lys?
• Fanefold et stykke papir otte gange og tegn
et halvt hjerte. Lad der være en lille smule
papir på hver side idet du klipper hjertet ud.
Åbn papiret. Hvis du har gjort det rigtigt, har
du en lille kæde af hjerter. Skriv et ord fra dit
huskevers på hvert hjerte. Åben og luk dine
hjerter, indtil du kan huskeverset.

T I R S D A G
• Læs Matt 3,13-17. Hvad skete der? Hvorfor er det
farligt at se direkte op mod solen?
• Gør denne aktivitet sammen med to andre. Luk
øjnene og lad dem føre dig. Bagefter fører du dem.
Hvor let er det at gå på en sti? Hvad var lettest at
lede eller blive ledt?
• Tak Gud, fordi han sendte sin søn til at lede dig
på den rette vej.

O N S D A G
• Læs Matt 18,21-35 sammen med din familie. Hvad fortæller versene os om Guds holdning til os,
når vi gør noget galt? Hvor meget er 70x7? ______ Mener Gud virkelig, at vi skal tælle de gange,
vi tilgiver andre? ___________
• Tænd et stearinlys og tal om, hvordan I kan fortælle andre om Guds nåde.
• Syng sangen, ”Dette lille lys er mit,” før I holder aftenbøn.
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T O R S D A G
• Læs Joh 3,16. Sig verset
sammen. Giv mor og far en klem
og fortæl, at du elsker dem.
• Sig huskeverset før I beder.
Tak Gud for hans vidunderlige
kærlighed til din familie.
• Spørg mor, om du må bage
nogle hjerteformede kager,
som I kan spise sammen
fredag aften.

F R E D A G
• Læs ApG 9,1-9 en gang til,
når I har andagt. Rollespil
Da Saulus på vejen til
bibelhistorien.
Damaskus kaldte Jesus for Herre,
• Syng nogle lovsange før
havde han accepteret Jesus som
I beder. Tak Gud, fordi han
sin frelser.
har været sammen med jer
hele ugen.
• Hyg jer med kagerne, du har
bagt. Hvilke planer har du for i
morgen?
• Hvad har du lært om Gud i
denne uge?

Gør følgende: Hvad tænkte Saulus på, da han blev ført ind til byen? Læs
den sidste sætning i bibelhistorien og indsæt de manglende
bogstaver.
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