Lukasevangeliet
19:1-10

FÖRSTA SAMLINGEN

Jesus och människorna
i marginalen
Jesus är ”outstanding”. I sina möten med människor utmanar han de flesta. Den föraktade
Sackios till exempel, i stort behov av en vändning i livet. Det är människor i behov av
upprättelse och förändring som Jesus främst vänder sig till – detta fascinerar inte minst
läkaren Lukas när han skriver sin bok i Bibeln.

Välkommen hit!




Berätta kort om tanken med Nära Smågrupp som en hjälp att läsa och förstå Bibeln, samt att
uppmuntra till ett vardagsnära lärjungaskap.
Ta sedan en runda, presentera er (om ni inte redan känner varandra) och dela en glimt från
vardagen: Hur har veckan sett ut? Vad har du för förväntningar på träffen idag? Be för ert samtal!
Kom också överens om vad som ska gälla när ni möts. (Exempelvis: det som sägs stannar i
gruppen, det är okej att fråga om allt…)

Starta upp! (ca 15 min)




Sätt igång samtalet genom att ta avstamp i liv och vardag:
Händer det att du känner dig mindre värd, udda, fel eller utanför i ett sammanhang? Hur är
känslan och vad gör den med dig? Lista gärna känslor som nämns på ett papper allt eftersom ni
berättar för varandra.
En del människor har en särskild förmåga att få andra att känna sig trygga, viktiga och
betydelsefulla? Vad har du för erfarenheter av det? Ta en ny runda och dela erfarenheter av
möten med människor som ”lyft dig”. Anteckna också positiva känslor som dessa väcker hos er.

Bibelundervisning & Samtal (ca 15+30 min)
Läs tillsammans bibeltexten i Lukas 19:1-10.
Ta sedan del av dagens bibelundervisning på webben.
Gå laget runt, vilka frågor och funderingar väcks av
bibeltexten och undervisningen? Anteckna dessa och utgå
från dem i ert samtal eller använd er av frågorna nedan:

Tips!
Ta en minut att lyssna in gruppen
efter att ni tittat: Var något oklart?
Fanns det uttryck, ord… som var
svåra att förstå? Hjälps åt att
förklara, spela tillbaka och lyssna om
igen om ni vill det. Ge alla bra
förutsättningar att delta i samtalet!

Förslag på samtalsfrågor:




Vad kan det innebära att som Sackaios leva i
marginalen? Vilka är dagens marginalmänniskor eller ”de förlorade”? Finns de i din närhet? Vad
väcker de för känslor hos dig?
Kan det vara lätt att, som människorna runt Sackaios, tänka att man faktiskt har sig själv att
skylla? Utanförskap är något man får leva med?




På vilket sätt är det Jesus gör så totalt oväntat – för både Sackaios och människorna runt omkring
som såg det hända? Vad säger det om Jesus?
Vilken slags vägledning tycker du att du får för ditt eget liv, utifrån Jesus handlande?

Ett steg i tro… (ca 15 min)
För Sackaios fick mötet med Jesus tydliga konsekvenser. En ny syn på sig själv och sitt
värde, men också rent praktiskt – han började dela ut pengar och leva efter helt nya
principer. På vilket sätt utmanar texten dig att ta ett steg i tro i ditt liv? (Återkoppla
gärna till det ni pratade om när ni startade upp samtalet)? Kanske det handlar om att
våga lita på att du är älskad och duger bra? Eller att ta initiativ till att se människor
som andra har svårt för? Att likt Sackaios bjuda in Jesus i ditt liv och låta det få
konsekvenser?
Uppmuntra varandra till steg i tro och mognad! Vad känns viktigt att ”ta tag i” utifrån
Bibeln och ert samtal? Gå gärna laget runt och dela något du vill förändra i ditt sätt att
se eller handla gentemot dig själv eller andra människor. Tips! Uppmuntra var och en
att skriva ned det på en lapp. Be för varandra och det ni vill förändra/fördjupa utifrån
ert samtal idag.

På egen hand…
Fortsätt gärna att läsa och leva i texten under veckan. Dröj dig gärna kvar vid de delar av texten som
berör dig. Ta med dina intryck i bön. Du kan också gå tillbaka och se om undervisningen på webben.
Var beredd på att nästa gång dela hur det gått med det steg i tro du bestämde dig för i denna
samling.

Mina anteckningar
En ny insikt eller erfarenhet jag fått idag är…
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Det här blev viktigt och utmanade mig!
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Ett steg jag vill ta i tro är att…
________________________________________________________________________

