Bibeltime over Johannes 9
Vi befinner oss i sammenhengen med
foredraget til Jesus om Ham selv som
Verdens Lys. Det var løvhyttefesten i
Jerusalem, preget av mye vann og mye lys.
Tegnet med helbredelsen av mannen som
ble født blind skal underbygge budskapet.
Vi leser v. 1-7. Husk at vi er alle sammen
født åndelig blind.
Synd er et begrep som blir omtalt her av
disiplene, Jesus og fariseerne. Vi tar litt tid for å
få en kort oversikt over dette begrepet...

Rom. 3,23
Synd kan oppsummeres som trefoldig:
1) En gjerning - en overtramp, eller mangel
på lydighet til Guds åpenbarte vilje.
2) En tilstand av å være uten rettferdighet.
Når man ikke eier Guds rettferdighet.
Les 1. Johannes 3,8-9.
3) En natur, fiendskap mot Gud. - Syndig
natur.

Spørsmålet til disiplene (v.2) viser hvordan også vi
tenker, og svaret til Jesus (v.3) flytter fokuset over
på Hans gjerning samtidig som Han klarer opp i en
alminnelig misforståelse. Det er underlig hvordan
Jobs bok ikke preget deres forståelse av lidelser!
Godt vi også har Romerne 8,28!
Dette er Jesu sjette under som tegn i Joh. Ev.
Det er i alt sju. (Joh. 20,30-31)
Jesus rørte ved mannen og siden ba ham om
å demonstrere tro ved å gå og vaske seg.
Johannes gjør et poeng av navnet på
Siloadammen som betyr «sendt». Hvorfor?
Kanskje er dette forklaring: For å bli ren må
en gå til Han som er sendt?

Metoden Jesus brukte var ikke det vesentlige.
Heller ikke er det vesentligt hvilken metode som
ble brukt når Jesus kalte på deg, slik at du fikk syn.
Spørsmålet er Hvem!
Vi trenger ikke alle oppleve den samme veien til
Jesus, men Jesus er den eneste Veien til Gud.
Vi avventer hans frelsende samtale med Jesus,
mens andre spør ham ut om opplevelsen sin.
Først leser vi om naboene - v.8-13.

v. 14 - Igjen er dette med sabbatsdagen som å
helle bensin på bålet.
v. 15 – Et enkelt og ærlig vitnesbyrd. Slik skal
også vi fortelle det. Han visste ikke engang
hvordan Jesus hadde laget deigen.
v.16-17 Fariseerne er ikke med i halleluja
koret. Deres agenda er ikke å være
medmennesker, men å opprettholde
rettroenhet for seg selv.

Hoved premiss - «Alle som tror på Gud
holder sabbaten.»
Andre premiss - «Jesus holder ikke
sabbaten.»
Konklusjonen - «Jesus er ikke fra Gud»
Feilen ligger i begge premissene. De
er basert på deres missoppfatning av
hva det vil si å holde sabbaten.
Hoved premiss - «Kun de som er fra Gud kan
åpne de blindes øine.»
Andre premiss - «Jesus åpnet den blindes
øine.»
Konklusjonen - «Jesus er fra Gud.»

v.18-23. Fariseernes blindhet mot Jesus
medfører at de ikke vil engang tro på selve
helbredelsen.
Fariseerne viser at de oppfører seg tyrannisk
mot foreldrene. Maktmennesker finnes i alle
sammenhenger. Der Jesus fortrenges vil vi
etter hvert havne i tyranni. Det er det som
skjær i vårt samfunnsliv etterhvert som Jesus
blir borte. Det er ikke frihet som vi får, men
trelldom.
v. 24-34 Andre utspørringen av fariseerne.

«Før var jeg blind, men nå ser jeg.» Det er
det sterke vitnesbyrdet. «Før var jeg i
mørket, men nå er jeg i Lyset.»
Hvordan underet skjedde er heller ikke
mulig for oss å forklare. Dette trenger vi
ikke redegjøre for!
v.32 «Helt fra tidens begynnelse» - «Since
the world began.» Legg merke til alle
henvisninger til verdens begynnelse i Bibelen.
Siden det er ikke kult å tro på en 6 dagers
skapelse idag blant andre enn oss enkle
Bibeltroende, må vi legge vinn på å merke
oss alle skriftsteder som utelukker millioner
og milliarder av år. Understrek alle du
kommer over! Da kan du gi svar til dine barn.

Tyranniske ledere viser hvordan de reagerer
mot sannheter som de ikke kan motsi.
Foreldrene hadde jattet med og ikke drevet
med konfrontasjon, mens sønnen som hadde
opplevd helbredelsen på kroppen gav de
religiøse lederne noe å tenke over. Han ble
kastet ut av tempellivet og samfunnsliv for
øvrig.
v.35-38 Jesus møter ham for andre gang – til
frelse.
v.39 «Til dom» Folk dømmer seg selv på
bakgrunn av sitt forhold til Jesus. Det er ikke
Jesus som dømmer her.

v. 40-41 Han vender Seg til fariseerne her, og
avslutningen til beretning kommer ikke før v.21
i neste kapittelet.
De som sier at de ser, men ikke tror på Jesus,
forblir i sine synder.
Fortsettelsen i kap. 10 handler om Den Gode
Hyrden kontra disse som ikke har omsorg for
sauene.

