FOR AT DERE SKAL TRO
Johannes kapittel 9
Hvem har syndet?
På Jesu tid var det en vanlig forståelse blant jødene at det å være født
blind var en straff fra Gud. Diskusjonen gikk på om det var fordi
foreldrene hadde syndet, eller barnet selv. Samtidig vet vi at GT
fastslår at Gud ikke straffer på grunn av foreldrenes synd (Esekiel
18,20).
Jesus svarer at det verken er han selv eller foreldrene, men at dette
er en mulighet til å gjøre noe godt, heller enn å diskutere hvem sin
skyld det er. Han skifter fokuset, og inviterer Gud inn i det vonde og
vanskelige. Her er et menneske som trenger Jesus.
Dette er det eneste stedet vi leser om en blindfødt i bibelen.
Jeg tror Johannes forteller oss en dyp åndelig sannhet gjennom dette kapitlet, som en fortsettelse av det
han skrev i kapittel 7 og 8. Kontrastene i alle tre kapitlene er blind/seende, mørke/lys, troende/vantro.
Øyeoperasjon
I syndefallet står det «Da ble øynene deres åpnet, og de skjønte at de var nakne» (1M 3,7). Kunne de ikke
se før syndefallet? Det kunne de, det nye var at synden trengte inn. Paulus skriver om syndens
konsekvens at «frykt for Gud har de ikke for øyet» (Rom 3,18). Synden trengte inn til absolutt alle. Slik sett
kan vi si at mennesker er født åndelig blinde.
Da Jesus kaller Paulus til apostel- og misjonærtjeneste, er hans oppdrag på mange måter en øyeoperasjon.
Jesus sier: «Jeg sender deg til dem for å åpne øynene deres, så de vender om fra mørke til lys, fra Satans
makt og til Gud» (Apg 26,17-18).
Jesus er initiativtaker
I Joh.9 er det Jesus som er initiativtaker. Den blinde får ikke være med i avgjørelsen engang. Han får ikke
tid til å ta seg sammen, eller lese seg opp på et bestemt pensum. Jesus kommer til ham, fordi han selv vil
og ønsker. Slik er det med frelsen også. Det var ikke menneskeslekten som ropte til Gud. Jesus tabernaklet
seg blant oss fordi han selv ville det. Han vil frelse mennesker, åpne øyne så vi kan vende om til Han. Jesus
sa selv «Ingen tar mitt liv, jeg gir det frivillig» (Joh 10,18). Når det gjelder frelsen, er det Gud som er den
aktive. Frelsen er en gave, gitt av nåde og helt ufortjent (Rom 3,24).
Når Jesus får røre ved et menneske, skjer det noe, slik det skjedde noe med den blinde. Han som var født
blind, kunne nå se. Ved troen på Jesus skjer det noe nytt. Paulus skriver at «alt blir nytt» (2 Kor 5,17). Vår
stilling blir totalt forandret, og vi blir erklært Guds barn og rettferdige. Åndelig blind til åndelig seende. Fra
mørke til lys. Fra Satan til Gud.
Det merkes
Det merkes at den blinde nå kan se. Venner og naboer ser det. Han som var blind, ser! Slik Jesus sa noen
dager tidligere, at fra den som tror på ham skal det renne bekker av levende vann (Joh 7,38). Misjon er en
naturlig del av å være en Jesus-etterfølger.
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Samtalespørsmål:
•
•

Hvordan forteller den blindfødte hva som har skjedd med han, og kan vi lære noe av hans
vitnesbyrd?
Hva skal til for å kunne fortelle andre om Jesus?

GT og NT – NT eller GT?
Jesu gjorde dette på en sabbat, og på grunn av det blir det en slags rettsak.
I rettsaken setter folket Jesus opp mot Moses. Jesus har alt sagt at Moses skriver om ham (Joh 5,46).
Likevel holder folket fast på at Moses representerer og står for noe annet enn Jesus.
Kanskje vi i dag har snudd denne diskusjonen andre veien? For eksempel at Gud er forskjellig i GT og NT.
Men for Jesus og de første disiplene var GT deres bibel. GT er for meg en misvisende tittel på denne
viktige delen av Guds Ord. Den er ikke gammel og utgått. Den er heller ikke kun et forord til NT. GT er en
hellig bok, og det er en kontinuerlig oppgave at vi som troende tar GT mer alvorlig og forsøker å forstå GT
sine tekster. Det gjorde Jesus. Det gjorde de første disiplene. Salme 119,160 sier oss at «summen av ditt
ord er sannhet». Paulus sier også at hvert ord i Skriften er innåndet av Gud (2 Tim 3,16), og Peter sier at
«aldri ble noen profeti båret fram fordi et menneske ville det, men drevet av Den hellige ånd talte
mennesker ord fra Gud» (2 Pet.1,21). Troens folk sier som Ole Brumm – «Ja takk, begge deler».
Messianske tegn
Mannen, som hadde vært blind, svarer at det er merkelig at de ikke vet hvor Jesus kommer fra.
Argumentet er at så lenge verden har stått, har ingen hørt om at noen har åpnet øynene på en om er født
blind (vers 32).
Et av Johannes sine store mål med evangeliet, er at de tegn han har skrevet skal virke tro i våre liv. Han
skriver at han kunne skrevet ned mange andre tegn, for Jesus gjorde mange. Men disse er skrevet ned for
at vi skal tro at Jesus er Messias, Guds Sønn, og for at vi ved troen skal ha liv i hans navn (Joh 20,31). Dette
gjelder også tegnet som skjer i Joh.9. Jesus åpner øynene til en som er født blind, noe som aldri er blitt
gjort tidligere.
GT-motiv: Profeten Jesaja levde ca.700 år f.Kr. Han virket i Jerusalem, og fikk profetier fra Gud. En profeti
er en åpenbaring av Guds vilje i nåtid og fremtid. Jesaja skriver om en mann og en tid da blinde øyne skal
åpnes (se Jes 29,18 og Jes 35,4-5). Det kan godt være at disse Jesaja-profetiene var meget populære på
Jesu tid. Lukas forteller at folket gikk i en Messias forventing (Luk 3,15), og når Jesus skal lese i synagogen i
Nasaret gir de ham tekstrullen fra Jesaja (Luk 4,16-17). Vi leser også at da døperen Johannes sender bud
fra fengslet, og lurer på om Jesus er den som skal komme, så svarer Jesus med sitater fra Jesaja
(Matt 11,1-5).
For meg ser det ut som om den blindfødte nå forstår hvem Jesus er ut fra slike profetier. Han hadde aldri
lest dem selv, men han hadde hørt dem flere ganger. Som blind lengtet han naturligvis etter den dagen da
blinde øyne skulle åpnes. Og nå hadde det skjedd. Øynene hans var åpnet, og han vitner «jeg var blind og
nå ser jeg» (vers 25), og «var ikke denne mannen (Jesus) fra Gud kunne han ingen ting gjøre» (vers 33).
Han er med alle dager
Mannens vitnesbyrd om Jesus gjør at de kaster ham ut av synagogen, som var et av de viktigste
fellesskapene i hans samfunn og jødiske verden (vers 34). Med andre ord: hans Jesus-vitnesbyrd kostet
ham dyrt. I en verden som er i mørke og er blind for Gud, koster det å være lys og seende. Jesus har aldri
lovet oss at det vil bli lett å leve i denne verden.

©Den Norske Israelsmisjon og ImF-Ung
Søtt et viktig arbeid: Israelsmisjonen: VIPPS 19333 ImF-Ung: VIPPS 130880

Kapitlet avsluttes med at Jesus oppsøker mannen. Ham som samfunnet har forkastet, oppsøker Jesus. Det
er dette Løvhyttefesten skulle minne folket om, at selv om veien mot det lovede land kunne være
vanskelig og tøff, så var Gud med alle dager. Gud har tabernaklet seg i våre hjerter ved Den hellige ånd.
Samtalespørsmål:
•
•

Hvilke erfaringer har du med at livet kan by på utfordringer fordi du har et Jesus-vitnesbyrd?
Hvordan kan vi stå sammen med dem som virkelig kjenner på forfølgelse i dag?
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