Samtaleopplegg til grupper før 3. søndag i advent 161218

Kjærlighetsspråk.
Lesetekster:
Søndagens evangelietekst:

Mal 4,4-6 og 2 Pet 1,19-21
Joh 5,31-36

Les tekstene hver for dere. Les prekenteksten igjen høyt sammen. Ta så en runde i gruppa hvor
den enkelte deler noe i teksten som dere la spesielt merke til.
Spørsmål til samtale:
 Hvilket bilde er tydelig å se i både epistelteksten og evangelieteksten? Hvordan kan dette
bildet overføres på den tiden i kirkeåret vi er inne i akkurat nå?
 Det snakkes mye om «Kjærlighetens ulike språk». Hvilke kjærlighetsspråk kommer dere
på?
 På hvilken måte liker du best å gi uttrykk for at du setter pris på et annet menneske?
 Hva er Jesu kjærlighetsspråk fremfor noe, slik dere leser det ut av disse ordene?
 Hvilke gjerninger tror dere Jesus snakker om i v 36?

Til ettertanke fra «Biskop Thomas – I kjærlighetens sirkel»:
«Det var en tid da alt det som er omkring oss ikke var til som noe annet enn en mulighet og en
drøm i Guds bevissthet. Så talte Gud i tidenes morgengry. Verden, slik vi kjenner den, ble til. Fra
naturopplevelsen går det noen ganger en vei tilbake til dette morgengryet. Vi søker etter en helhet
som vi har mistet. Samtidig vet vi at den finnes og er til. Vi er i det spennende rommet mellom
tomhet og fylde, nær Gud og likevel langt borte. Det er et godt rom å være i for den som skal gå
inn i Bibelens verden av ord, fortellinger og bilder. Til sist vil vi kunne erfare hvordan bildene flyter
sammen og blir til denne sansbare, lysende og sterke: Jesus Kristus, full av nåde og sannhet.»
Bønn:
Be om en velsignet adventstid i enkelhet og ettertanke. Be om hjelp til å la jul få være jul og advent
få være advent. Be om hjelp til å leve i de gode gjerningene, til å være et vitne, en brennende og
skinnende lampe, som Johannes. Be for alle som lever i mørke på så mange måter, her og andre
steder. Be om at lys må tennes også for dem.

