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Aktuell informasjon: 

- Månedens bønnefokus for desember er de som gruer seg til jul. La 

oss be for alle som opplever desember som en vanskelig måned. 

- Søndag 12.desember er det duket for den tradisjonelle «vi synger jula 

inn». Samlingen starter kl.16.00. Advarsel: Høy fare for julestemning 

om man deltar!        Det blir ingen gudstjeneste denne dagen.  

 

Samtaleopplegg 22/2021. «Den Ene» 

 

Bibelsteder fra talen søndag 28.november 2021 (Dagfinn Høybråten) 

 

A: Les sammen Matteus 25, 34-40.  

- Hva legger dere merke til i teksten? 

- Hvordan kan vi forholde oss til Jesu utsagn om at: «Det dere gjorde 

mot en av disse mine minste brødre, gjorde dere mot meg.» Hva sier 

det om Jesus – og om menneskene rundt oss? 

B: Les Jesaja 58, 6-8 

- Hva legger dere merke til i versene? 

- Hvordan kan vi hjelpe hverandre til å se «den ene» i hverdagen og 

ikke bli overveldet av all nød og fattigdom i verden? 

- Del gjerne historier om dere har eksempler på hvordan det har vært 

viktig å se en person eller hjelpe en person i deres liv.  

- Snakk gjerne om det er noe dere som smågruppe kan gjøre nå i 

adventstida – se gjerne også på forslag til diakonale tiltak fra Magnus 

Gellein – om det er noe som kan være aktuelt for dere som gruppe å 

gå inn i – i det kommende året. 

 

 

 

Be gjerne for: 

- Det som har kommet frem i løpet av kvelden og samtalen. 

- At vi må klare å se «den ene» og de som vi kan bety noe for i vår 

nærhet.  

- De som gruer seg til jul eller som sliter i desember. 

- og med hverandre og velsign hverandre. 
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