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Sammanfattning 
Kerstin utgår från Lukasevangeliet 19, när Jesus gråter över Jerusalem. Tiden är inne för ett 
Gudsbesök. Men staden och folket har inte förstått det. Jesus har mött massor av människor som 
vill ta emot, men också massor av människor som inte vill ta emot evangeliet. Han ser ut över 
staden och hans hjärta brister. De inser inte att det är Jesus som ger verklig fred (Shalom). 

Har vi förstått att tiden är inne för ett gudsbesök idag? Jesus är här, närvarande genom Helige 
Ande. När vi ser ut över våra städer och vår värld genom media, hur reagerar vi på det vi ser? 
Reagerar vi som Jesus, med nöd och ett krossat hjärta, eller med rädsla? Det finns så mycket 
sjukdom och skröplighet i vår värld som Jesus vill  bota. Och han vill resa upp människor till mod, 
tro och mjuka hjärtan. När Jesus först säger ”Jag är världens ljus” och sen ”Ni är världens ljus” då 
blir vi, som lärjungar, indragna i Guds arbete på jorden. I vår vardag måste vi sträcka fram våra 
händer och komma med det vi har. Vi behöver finnas mitt i synd, skuld och nöd och nå människor 
för Jesus. Vi behöver be om styrka att gå och få samma hjärta för människor som Jesus har. 

Reflektion- & Samtalsfrågor 
- Efter att ha hört Kerstin undervisa, är det något specifikt som sticker ut för dig? 
- Har du fått offra något av din eget bekvämlighet eller ägodelar för att hjälpa någon som har det 

svårt? 
- Har du fått berätta om evangeliet för någon/några trots att det varit svårt eller läskigt? Kanske 

du mötte mycket skepticism? Berätta.  
- Finns det några, kanske en specifik grupp utsätta människor som du har extra mycket nöd för 

att nå? 
- Hur kan vi göra för att bli av med vår rädsla och våga gå? 

Bibelställen 
- Lukasevangeliet 19:41-44 
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