Hvem sin synd forårsaket sønnens blindhet?
Johannes 9, 1-7
Sammen bekjemper vi urettferdighet
VELKOMMEN
Denne seksjonen er ment som enhjelp 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 eksempelvis være:



Hvis du hadde 10 000 kr som du kun hadde lov til å bruke på deg selv, hva ville
du brukt dem til?

BØNN FOR MØTET
Hellige Gud,
Du viser din hellighet ved din rettferd. Du elsker rett og rettferd, jorden er fylt av din
godhet. Du står ved den undertryktes side. Du har omsorg for enker og foreldreløse,
utlendinger og fredløse og alle andre som er undertrykte. Du kjemper deres sak til
enhver tid. Hjelp oss til å se med dine øyne og til å elske vår neste som oss selv. 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?

Johannes 9, 1-7 (hvem sin synd forårsaket sønnens blindhet?)
Da Jesus kom gående, så han en mann som var født blind. Disiplene spurte da: «Rabbi,
hvem er det som har syndet, han selv eller hans foreldre, siden han ble født blind?» Jesus
svarte: «Verken han eller hans foreldre har syndet. Men nå kan Guds gjerninger bli
åpenbart på ham. Så lenge det er dag, må vi gjøre hans gjerninger som har sendt meg.
Det kommer en natt da ingen kan arbeide. Så lenge jeg er i verden, er jeg verdens lys.»
Da han hadde sagt dette, spyttet han på jorden, laget til leire med spyttet og smurte
den på mannens øyne. Så sa han: «Gå og vask deg i Siloa-dammen!» Siloa betyr utsendt.
Mannen gikk dit og vasket seg, og han kom tilbake seende.
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)

«Kjære Gud, Vask ____________ og gjør henne/han ren! Få de onde gjerningene bort fra
____________ øyne. Ikke la henne/han gjøre ondt. Lær____________ å gjøre godt med å
søke det som er rett, hjelpe den undertrykte, forsvare farløse og føre enkers sak!» Amen.
(Hebreerne 13, 16)

VELSIGNELSE (Kirkens ressurssenter)
Den Gud som favner oss med kjærlighet, omsorg og respekt,
den Gud som rommer oss og gir oss verdighet i Jesu navn,
den Gud velsigne oss i dag og til evig tid.
Amen.

