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Nu kan jeg se!
ApG 9,10-19.

Forestil dig, at du intet kan se. Alt er mørkt. Du
kender kun forskel på nat og dag, fordi mennesker
fortæller dig det. I tre dage kunne Saulus intet se.
Læs fortsættelsen på historien om Saulus. Hvis du
ikke fik læst begyndelsen, så læs den først.
Saulus sad på sit værelse i Judas’ hus. Han
lignede slet ikke den farlige og mægtige
person, som han havde været for et par dage
siden. Nu sad han stille med bøjet hoved. Han
brugte al sin tid på at bede.
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Der var så meget, han gerne ville tale med
Gud om. For det første ville han bede om
tilgivelse. Han gyste, når han tænkte på alle de
uskyldige kristne, han så hensynsløst havde
henrettet. Han priste og takkede Gud igen og
igen, fordi Gud havde stoppet ham og frelst
ham. Mindet om, at han på vejen udenfor
Damaskus havde set Jesus, gjorde ham
lykkelig. Han gennemlevede dette øjeblik igen
og igen.
Judas og hans familie
prøvede at få Saulus til at
spise lidt, men han
ville ikke have
noget. Han
ville heller ikke
have noget at
drikke. Til sidst
lod de ham være
alene med sine
tanker.
Nyheden om,
at Saulus, der så
hensynsløst havde
jagtet på de kristne,
var kommet til
Damaskus, spredte
sig hurtigt i hele byen.
De kristne havde hørt,
at han ville komme, og
nu var han her. Rygtet
sagde, at han boede i
Judas’ hus. Rygtet sagde
også, at han var blevet
blind, og at han var
blevet ført ind i byen som
et barn! Alt tydede på, at

Tænk på
Guds kærlighed er som et lys i mørke.

Huskeverset
”For han er det
redskab, jeg har
udvalgt.”

der var sket noget helt usædvanligt, men ingen
var sikre på, hvad det var.
I Damaskus boede der en discipel, som hed
Ananias. Da der var gået tre dage, viste Gud
sig for ham i et syn og sagde: ”Rejs dig og
gå hen i Den lige Gade og spørg i Judas’ hus
efter Saulus fra Tarsus. For han beder, og han
har i et syn set en mand, der hedder Ananias,
komme ind og lægge hænderne på ham, så
han kan se.”
Ananias blev nervøs. ”Herre, jeg har hørt
af mange, hvor meget ondt denne mand har
gjort mod de kristne i Jerusalem,” sagde han.
”Og her i Damaskus har han fuldmagt fra
ypperstepræsterne til at fængsle alle dem, der
tror på dig.”
Det vidste Gud godt, men Gud havde en
plan. “Gå, Ananias!” sagde han. ”For Saulus
er den mand, jeg har valgt til at fortælle
hedninger, konger og Israels børn
om mig.”
Ananias adlød. Han gik
langsomt ned ad Den lige
Gade. Han så op på skyerne
og på de travle gader, han gik
forbi. Alt så normalt ud. Ananias
rystede på hovedet. Alt var langt
fra normalt. Han havde lige fået
et syn fra Gud, og nu var han på
vej hen til den frygtede Saulus,
som Gud lige havde fortalt ham,
var blevet en kristen!
Ananias fandt Judas’ hus. Inden
for fandt han Saulus siddende roligt
ude af stand til at se. Han ventede
på ham. Ananias blev fuld af
medfølelse. Han lagde sine hænder

ApG 15,9

på Saulus og sagde, “Broder Saul, Herren har
sendt mig, Jesus, som viste sig for dig på vejen
hertil, for at du igen skal kunne se og blive
fyldt af Helligånden.” I samme øjeblik fik Saulus
synet tilbage. Han rejste sig op, og før han ville
spise eller drikke, bad han om at blive døbt.
Da Gud kaldte på Ananias og Saulus, sagde
de begge to ja til at gøre det arbejde, Gud bad
dem om. Begge to tjente Gud resten af deres
liv.
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S ØN D A G

L Ø R D A G
• Forestil dig, at du er Ananias, der
går hen ad Den lige Gade. Du er på
vej hen til Judas` hus, hvor Saulus
opholder sig. Hvordan går du?
Tvinger du den ene fod foran den
anden, eller hopper du glad af sted?
Forestil dig så, at du går for at
møde Jesus. Hvordan går du nu?
Hvad gjorde forskellen?
• Tak Gud, fordi han har alt under
kontrol.

• Læs ApG 9,10-19 sammen med din familie. Hvad kan I
lære af de vers, I læste?
• Tegn ni forskellige lys. Skriv et ord fra huskeverset
på hvert lys. Skriv bibelhenvisningen på det sidste lys.
Klip dem ud og bland dem. Læg så lysene i den rigtige
rækkefølge og sig verset. Bed Gud om hjælp til at være
ligesom et skinnende lys i dag.
• Når du skal i seng i aften så klæd dig af og hæng dit
tøj på plads i mørket. Er det let at finde de ting, man
skal bruge i mørke?
Tak Gud, fordi
Damaskus
du kan se.

M A N D A G
• Læs ApG 22,11-21 sammen med din familie. Hvad er
det vigtigste point i disse vers? Få en til at binde et
tørklæde rundt om dine øjne og derefter give dig tre
forskellige ting. Kan du gætte, hvad de er?
• Find nogle oplysninger om braille alfabetet. Brug
en braille ordbog, en stoppenål og et tykt stykke
papir. Brug stoppenålen til at ”prikke” dit navn med
braille bogstaver. Kan du læse det med fingrene?
• Tak Gud for alle de ting, du har set i dag.

T I R S D A G
• Læs 1 Pet 2,9 sammen med din familie. Hvad
betyder det, at Gud har kaldt os ud af mørket
og ind i lyset? Giv alle et stearinlys og sluk de
elektriske lys. Tænd jeres lys et ad gangen.
Hvilken forskel gør hvert lys? Tænd lyset
i loftet igen. Hvordan kan det store lys
sammenlignes med jeres lys? Hvordan kan vi
sammenligne lyset med det at sprede Guds
kærlighed?
• Syng ”Det lille lys er mit.”
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er nok en af
ældste byer i verden. Byen
kan have haft 30 eller 40 synagoger på Saulus’ tid.

O N S D A G
• Læs Mark 4,21.22. Tænd et lille
stearinlys og dæk det helt med et glas.
Lad lyset brænde og se, hvad der sker.
Hvordan kan lyset i glasset sammenlignes
med mennesker, der ikke deler deres tro
med andre?
• Spørg din mor, om I kan bage nogle
”trafiklys kager”. Dekorer kagerne med
rød, gul og grøn glasur.
• Sig huskeverset, før du holder
aftenbøn.

T O R S D A G
• Læs bibelhistorien. Ananias var bange for at
gå hen til Saulus, men han gjorde det alligevel.
Hvorfor? Læs det løfte, Gud giver os i Jos 1,9.
• Nogle gange møder vi ballademagere
i skolen. Læg en plan sammen
med en voksen om, hvad du
kan gøre, hvis du møder
en kammerat, der kun
er ude på ballade. Spørg
evt. to voksne, hvordan de
håndterer ballademagere.
• Bed for en, du kender, som
har det svært i øjeblikket.

F R E D A G
• Læs ApG 9,10-19, når I har andagt.
Rollespil bibelhistorien.
• Hvilke vigtige ting, har denne
bibelhistorie lært dig. Hvad kan
du bruge det til i hverdagen?
• Sig huskeverset alle sammen.
Kan du blive Guds medhjælper,
selv om du ikke er voksen
endnu? Hvad kan du gøre?
• Hvad har du lært om Gud i
denne uge?

Gør følgende: Alle ord, der står her, mangler vokalerne: A E I O U Y Æ Ø Å. Skriv vokalerne
der mangler på linierne nedenunder. Ledetråd: En vokal kan bruges flere steder
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