
	  
	  
Bibeltexter för eftertanke och samtal 
 
Följande bibeltexter kan användas för enskild läsning och reflektion eller som 
underlag för samtal i hemgruppen. 
 
Sökare möter sökare 
 
Text: Lukas 19:1-10 
 
Bakgrunden till detta avsnitt är att Jesus tillsammans med sina lärjungar är på 
väg till Jerusalem. För Jesus skulle det innebära att lidandet väntade, vilket 
han till skillnad från lärjungarna var medveten om. 
 

• I texten spelar två sökare huvudrollen: Sackaios (v 3) och Jesus (v 10) 
o Vi tänker ofta att människan är en sökare (här representerad av 

Sackaios). Hur tänker du kring detta? 
o Vad får du för tankar om Jesus som sökare? 

 
• Texten inleds med att beskriva två kontraster: ”en man” (v 2) och 

”folkmassan” (v 3).  
o Vad tror du Lukas kan tänkas vilja säga med dessa uttryck? 
o Värt att fundera över är Jesu intresse och fokus på den enskilda 

människans situation. Se också Luk 18:35-43 
Borde han inte haft fullt upp med sig själv och det som väntade 
honom? 

 
• Att sökaren Sackaios visste namnet på mannen som passerade är inte 

märkligt. Däremot är det märkligare att Jesus visste namnet på man-
nen i trädet. ”Skynda dig ner, Sackaios…” (v 5) 

o Namnet representerar namnets bärare - vad innebär det då att 
han känner oss vid namn? 

 
• Konsekvensen av mötet mellan sökarna blev att Sackaios ”tog emot 

honom med glädje.” (v 6) 
o Vad innebär det ”att ta emot Jesus”?  

Inre konsekvenser? 
Yttre konsekvenser? 

 
• Ord för eftertanke: 

 
o Apg 17:22-28 Sökarna i Aten 
o Psalm 8:5 ”Vad är då en människa…” 
o Psalm 139:1-6 ”Herre, du rannsakar mig…” 
o Joh 1:12 ”Men åt dem som tog emot honom gav han rätten att 

bli Guds barn” 
o Jakob 2:14-18 ”Mina bröder, vad hjälper det om någon säger sig 

ha tro men inte har gärningar?” 


