
BLINDE, BLI
SEENDE!

Jesus helbreder de blinde i Bibelen



De to blinde

◦ 27 Da Jesus gikk videre derfra, fulgte to 

blinde etter ham og ropte: «Ha 

barmhjertighet med oss, du Davids 

sønn!» 28 Etter at Jesus var kommet i hus, 

gikk de blinde inn til ham, og han spurte 

dem: «Tror dere at jeg kan gjøre dette?» 

«Ja, Herre», svarte de. 29 Da rørte han ved 

øynene deres og sa: «Det skal bli som dere 

tror.» 30 Og straks ble øynene deres åpnet. 

Jesus sa strengt til dem: «Se til at ingen får 

vite dette.» 31 Men de gikk ut og spredte 

ryktet om ham i hele landsdelen der.          

«Tror dere at jeg kan gjøre 

dette?»

(Matt. 9:27-31)



Den Blinde 

Bartimeus 

◦ 46 De kom til Jeriko, og da Jesus dro ut av byen 

sammen med disiplene og en stor folkemengde, satt 

en blind mann ved veien og tigget. Han het Bartimeus, 

sønn av Timeus. 47 Da han hørte at det var Jesus fra 

Nasaret som kom, satte han i å rope: «Jesus, du Davids 

sønn, ha barmhjertighet med meg!» 48 Mange snakket 

strengt til ham og ba ham tie, men han ropte bare 

enda høyere: «Du Davids sønn, ha barmhjertighet med 

meg!» 49 Da stanset Jesus og sa: «Be ham komme hit!» 

De ropte på den blinde og sa til ham: «Vær ved godt 

mot! Reis deg! Han kaller på deg.» 50 Mannen kastet 

kappen av seg, sprang opp og kom til Jesus. 51 «Hva vil 

du jeg skal gjøre for deg?» spurte Jesus. Den blinde 

svarte: «Rabbuni, la meg få synet igjen!» 52 Da sa Jesus 

til ham: «Gå du! Din tro har frelst deg.» Straks kunne han 

se, og han fulgte Jesus på veien. 

«Hva vil du jeg skal gjøre 

for deg?»

(Markus 10:46-52)



Den blinde 

mannen i 

Betsaida

◦ 22 Så kom de til Betsaida. Der førte de en 

blind mann til Jesus og ba ham røre ved 

mannen. 23 Han tok den blinde i hånden og 

ledet ham utenfor landsbyen, spyttet på 

øynene hans, la hendene på ham og 

spurte: «Ser du noe?» 24 Han så opp og 

svarte: «Jeg ser mennesker. For jeg skimter 

noe som ligner trær gå omkring.» 25 Så la 

Jesus hendene over øynene hans igjen. Da 

klarnet synet. Han var helbredet og kunne 

se alt tydelig. 26 Og Jesus sendte ham hjem. 

«Men gå ikke inn i landsbyen og si det ikke 

til noen der!» sa han. 

«Ser du noe?»

(Markus 8:22-26)



Mannen som 

var født blind

◦ Da Jesus kom gående, så han en mann som var født 

blind. 2 Disiplene spurte da: «Rabbi, hvem er det som 

har syndet, han selv eller hans foreldre, siden han ble 

født blind?» 3 Jesus svarte: «Verken han eller hans 

foreldre har syndet. Men nå kan Guds gjerninger bli 

åpenbart på ham. 4 Så lenge det er dag, må vi gjøre 

hans gjerninger som har sendt meg. Det kommer en 

natt da ingen kan arbeide. 5 Så lenge jeg er i verden, 

er jeg verdens lys.» 6 Da han hadde sagt dette, spyttet 

han på jorden, laget til leire med spyttet og smurte den 

på mannens øyne. 7 Så sa han: «Gå og vask deg i 

Siloa-dammen!» Siloa betyr utsendt. Mannen gikk dit 

og vasket seg, og han kom tilbake seende. 

«Rabbi, hvem er det som 

har syndet, han selv eller 

hans foreldre, siden han 

ble født blind?»

(Joh. 9:1-7)



Viktige tanker 

fra fortellinger

◦ Jesus møter de blinde i de to første fortellinger med 

omsorg, nåde og kjærlighet. Han er ikke aggressiv, 

men spør i stedet hva DE vil.

◦ I den tredje fortelling blir en mann tatt til Ham. Venner, 

kanskje familien, vi vet ikke. De visste, eller hadde håp 

eller tro, at Jesus kunne gjøre noe for han, så de tok 

mannen til Jesus og ba Ham røre ved ham.

◦ I den fjerde fortelling stiller disiplene en vanskelig 

teologisk spørsmål. Hvem har syndet? Men fortellingen 

starter ikke ved spørsmålet. Det starter med å si at Jesus 

SÅ mannen. Disiplene ble engasjert fordi Jesus var 

engasjert allerede. Han viser omsorg, og Han bryr seg.

◦ Jesus helbreder alle i forskjellige måte, ved å ta på, 

ved å si ord, ved å spytte i øyne, og ved sende ut å 

vaske seg. Metoden «hvordan» er ikke viktig!



Hensikt vs. 

Årsak

◦ Jesus svarte: «Verken han eller hans foreldre har 

syndet.» Smerte og lidelse KOM til verden pga. synd. 

Jesus sier ikke noe mot det. Jesus i stedet vil sette fokus 

på «hvorfor» i framtiden, og ta øyne bort fra «hvorfor» i 

fortiden. Vi må se hensikten i stedet av årsaken.

◦ Paulus sier om dette: «Mine søsken, jeg tror ikke om 

meg selv at jeg har grepet det. Men én ting gjør jeg: 

Jeg glemmer det som ligger bak, og strekker meg etter 

det som er foran, 14 og jager fram mot målet, mot den 

seiersprisen som Gud fra det høye har kalt oss til i Kristus 

Jesus. 15 La oss tenke slik, alle vi som har nådd fram til 

modenhet. Og om dere ser annerledes på noe, skal 

Gud gi dere klarhet også i det. 16 La oss bare, så langt 

vi er kommet, fortsette i samme spor!» (Fil. 3:13-16)



Fysisk, psykisk 

og åndelig 

blindhet

◦ 39 Da sa Jesus: «Til dom er jeg kommet til denne verden, 

så de som ikke ser, skal bli seende, og de som ser, skal bli 

blinde.» 40 Noen av fariseerne som sto der, hørte dette og 

sa til ham: «Kanskje vi også er blinde?» 41 Jesus svarte: «Var 

dere blinde, hadde dere ingen synd. Men nå sier dere: ‘Vi 

ser!’ Derfor blir deres synd stående.» (Joh. 9:39-41)

◦ I den tredje fortellingen Jesus helbreder mannen to 

ganger. Første gangen fysisk, andre gangen i hodet.

◦ Vi trenger å bli helbredet av Gud i alle deler av oss. Vi kan 

være blinde fysisk, men oftest er vi blinde psykisk eller 

åndelig. Vi velger å se bare mørke, eller kan til og med 

ikke forstå det er noe annen mulighet. Gud kan tilbringe 

Hans lys i alle aspekter av livet.

◦ Øyet er kroppens lampe. Om øyet ditt er klart, er det fordi 

kroppen er fylt av lys. Men om øyet ditt er sykt, er det fordi 

kroppen er fylt av mørke. Er nå lyset i deg mørke, hvor 

dypt blir ikke da mørket! (Matt. 6:22-23)



Våkn opp! Bli 

seende!

◦ En gang var dere selv mørke, men nå – i Herren – er 

dere lys. Lev da som lysets barn! 9 Lysets frukt er all 

godhet, rettferd og sannhet. 10 Prøv hva som er til 

glede for Herren! 11 Ta ikke del i mørkets gjerninger, for 

de bærer ingen frukt. Avslør dem heller! 12 Det som slike 

folk driver med i det skjulte, er det en skam bare å 

nevne. 13 Men alt kommer for dagen når det blir avslørt 

av lyset, 14 og alt som kommer for dagen, er lys. Derfor 

heter det:

Våkn opp, du som sover,

stå opp fra de døde,

og Kristus skal lyse for deg.  (Ef. 5:8-14)


