Tro og vantro
Markus 9, 14-29
Sammen deler vi troen på Jesus
VELKOMMEN
Denne seksjonen er ment som en hjelp for å få samtalen i gang, og har ikke noe sammenheng med
innholdet for kvelden, men gir hver person anledning til å si noe og dele noe med resten av gruppen.
Finn et spørsmål som alle i gruppen skal svare på. Det kan for eksempel være:



Hvordan fikk du navnet ditt? Har ditt navn en betydning?

BØNN FOR MØTET
Kjære Gud,
Takk for at vi kan samles i ditt nærvær. La oss møte deg gjennom ditt Ord og gjennom
det fellesskapet vi har med hverandre. Må du hellige oss i sannhet, fordi ditt Ord er
sannhet. La oss lære å elske deg. Vi ber at ditt Ord skal være en lykt for våre føtter og et
lys for våre stier. Amen.
BIBELLESING
Skriv ut et ark med bibelteksten til hvert av medlemmene foreningen/fellesskapet, eller be alle om å
ta med Bibelen. Først leses teksten høyt for alle. Deretter skal alle lese den stille for seg selv. Mens du
leser, forsøk å være til stede i teksten, se etter de små detaljene og det store bildet. Oppdager du noe
nytt? Er det noe som berører deg akkurat denne gangen du leser teksten?

Markus 9, 14-29 (tro og vantro)
Da de kom tilbake til de andre disiplene, så de en stor folkemengde samlet omkring
dem, og noen skriftlærde som diskuterte med dem. Straks folk fikk øye på Jesus, ble de
forferdet, og de løp mot ham for å hilse ham. Han spurte dem da: «Hva er det dere
diskuterer med dem?» En i mengden svarte: «Mester, jeg er kommet til deg med sønnen
min fordi han har en ånd som gjør ham stum. Når den griper fatt i ham, kaster den ham
over ende, og han fråder og skjærer tenner og blir helt stiv. Jeg ba disiplene dine drive
ånden ut, men de maktet det ikke.» Da sa han til dem: «Du vantro slekt! Hvor lenge skal
jeg være hos dere? Hvor lenge skal jeg holde ut med dere? Kom hit med gutten!» De
kom med ham, og straks ånden fikk se Jesus, rev og slet den i gutten så han falt over
ende og vred seg og frådet. Jesus spurte faren: «Hvor lenge har han hatt det slik?» «Fra
han var liten gutt», svarte han. «Mange ganger har ånden kastet ham både i ild og i vann
for å ta livet av ham. Men om det er mulig for deg å gjøre noe, så ha medfølelse med oss
og hjelp oss!» «Om det er mulig for meg?» svarte Jesus. «Alt er mulig for den som tror.»
Straks ropte guttens far: «Jeg tror, hjelp meg i min vantro!» Da Jesus så folk stimle
sammen, truet han den urene ånden og sa: «Du stumme og døve ånd, jeg befaler deg:
Far ut av ham, og far aldri mer inn i ham!» Da skrek den høyt, slet voldsomt i gutten og
fór ut. Gutten lå livløs, og alle sa at han var død. Men Jesus tok ham i hånden og hjalp
ham opp, og han reiste seg.

Da Jesus var kommet i hus og disiplene var alene med ham, spurte de: «Hvorfor var det
ikke mulig for oss å drive den ut?» Han svarte: «Dette slaget er det bare mulig å drive ut
ved bønn og faste•.»
Etter at alle har fått tid til å lese gjennom teksten i stillhet, kan de som ønsker dele med resten av
gruppen en ting de la merke eller opplever som viktig fra teksten.

BE FOR HVERANDRE
Hver person ber for den personen som sitter til høyre for en. Sett inn personens navn i dette
Bibelverset. (Dere kan velge et annet om ønskelig)

«Hellige __________ i sannheten, ditt ord er sannhet.» Amen. (Johannes 17,17)
VELSIGNELSE
Må Herren gå foran deg og vise deg den rette veien.
Må Herren gå ved siden av deg, så han kan ta deg i sine armer og beskytte deg mot farer
fra både høyre og venstre side.
Må Herren gå bak deg og bevare deg fra onde menneskers falskhet.
Må Herren være under deg og løfte deg når du faller og redde deg ut av snarer
Må Herren være i deg for å trøste deg når du er mismodig.
Må Herren være omkring deg for å forsvare deg når mennesker overfaller deg.
Må Herren være over deg og velsigne deg.
Ja, den nådige Gud velsigne deg i dag og i morgen!
Amen!

