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Se klart 
Mikael Artursson I Evangeliet till alla folk I Del 13 av 13 

Sammanfattning 
I sin predikan utgår Mikael från frågorna ”Vad är det som herren vill att du och jag ska se?” och 
”Vad vill han visa oss?” I Johannes 9:1-11 berättas om en man som fått sin syn helad av Jesus. Det 
finns flera saker vi kan lära oss från berättelsen. 

Jesus vill att vi ska se evangeliet i sin fullhet. Ingen hade syndat specifikt, men Guds gärningar 
skulle uppenbaras genom den blinde mannen. Evangeliet förvandlade hans liv. I bland måste man 
först nå botten för att det verkligen ska bli ett sant glädjebud. Då avslöjas vart vi verkligen befinner 
oss, och vårt stora behov av Jesus. Leran som Jesus stryker på mannens ögon anspelar på 
skapelsen där Gud skapade människan.  Vi ser att evangeliet ger liv. 

Siloam betyder ”sänd”. Evangeliet behöver en respons. Den blinde mannen väljer att lyda och 
gå. Tron tänds i hans hjärta och han kom tillbaka seende. Var och en av oss är sända. Vi alla är alla 
kallade att vara vardagsmissionärer. 

Det behövs också en nöd för världen. Siloamdammen var Jerusalems hopp om staden 
belägrades. Guds folk behöver se nöden och gå mot den. Kyrkan är ett verktyg för Gud att nå sitt 
mål att frälsa världen. Synen blir sämre med åren. Vi behöver få se Jesus på nytt och han måste få 
korrigera vår syn. 

Reflektion- & Samtalsfrågor 
- När du hör berättelsen om mannen som får sin syn tillbaka, är det något specifikt som sticker ut 

för dig? Beskriv. 
- Har du upplevt att du fått ge respons, ” fått gå till dammen” när Gud kallat dig, eller velat helat 

dig? berätta. 
- Har du en bild av vad Gud vill med ditt liv? Har du reflekterat över vad han vill att du ska se? 
- Vad innebär det att vara sänd?  
- Finns det något specifikt problem, orättvisa, folkgrupp, eller annat som du har en extra nöd för?  

Som du känner dig passionerad över att få göra något åt? 
- Vad innebär det att vara en ”vardagsmissionär”? 
- Vad betyder det för dig att vara del av en rörelse av missionärer? 

Bibelställen 
- Johannesevangeliet 9:1-11 
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