Markus 9.2-13- disiplene far se Jesu Herlighet
ISBRYTER
En fotballtrener sa en gang: "Vi lærer nesten ingen ting av å vinne, men
mye av å tape!" Er du enig? I ditt liv, har du lært mest av dine feil og
nederlag, eller fra dine suksesser?

Ordets skole:
Dette opplegget bygger på metoden – Ordets skole, og så er det noen
hjelpespørsmål til slutt
1. Be om Den Hellige Ånds veiledning – dere kan be stille, bruke en
fritt formulert bønn, eller forslaget gjengitt her:
Herre, takk for at du har gitt oss ordet ditt. Kom nå med Din
Hellige Ånd og la oss forstå det vi leser. Hjelp oss å høre dine
utfordringer til oss nå i dag.
2.Les teksten høyt sammen – enten med at en leser hele teksten eller
med å lese et vers hver.
3. Bruk fem minutter i stillhet – der gruppedeltakerne hver for seg
leser teksten.
4. Ta en runde der den enkelte i gruppa etter tur får mulighet til å
komme med det som først og fremst utfordret med å lese denne
teksten. Ingen skal kommentere det de andre sier på denne
første runden.Det kan være en tanke, et spørsmål, noe som de
ikke visste, noe de oppdaget på nytt eller liknende. Noe av

- Vinne

poenget er at alle på denne måten får dele sitt spontane møte
med teksten. Dette fungerer best hvis alle nøyer seg med bare et
poeng.
5. Samtal rundt det som kom fram.

Hjelpespørsmål som kan brukes hvis dere trenger det
1. Rett før og rett etter denne opplevelsen taler Jesus om sin død og
oppstandelse, det som skal skje i Jerusalem. (8.31 og 9.30) Finner
dere spor av det som skal skje i Jerusalem i selve teksten?
2. Vi tenker lett at slike opplevelser som her beskrives er forbeholdt
noen helt spesielle flotte og fromme kristne. Les 8.33 og det Jesus
sier til Peter, og samtal så, var det ikke litt rart at Peter som
bommet så stygt fikk være med på fjellet?
3. Det er en ny tanke at Menneskesønnen skal lide – les Jes 53 ,
spesielt v.4-5. For oss er det en selvfølge at dette knyttes til
Jesus, for jødene var det utenkelig å knytte det til Messias. Hva
betyr det for troen vår at Jesus både er seierherren – og han som
måtte lide? Hva betyr det for våre kår som kristne?
4. Hva betyr dåpens V for ditt liv? (Dette spørsmålet forutsetter at
dere har hørt talen, noen av dere har sikkert det og kan forklare
til de andre.

Be for Riska menighet – i dag spesielt for avslutningen av konfirmanttida
Be for menigheten i Antalya i Tyrkia. Be om mot og kraft til å følge Jesus i
krevende tider.

for Jesus – Vokse i tro

