
«Da tiden kom og Jesus skulle 
tas opp til himmelen, vendte 
han ansiktet mot Jerusalem; 
det var dit han ville dra.»

Lukas 9,51
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«På reisen til Jerusalem dro 
Jesus fra by til by og fra landsby 
til landsby og underviste.»

Lukas 13,22



INNLEDNING TIL LUKAS 
I ti gudstjenester leser vi som kirke sammen fra ti kapitler i 
Lukas evangelium. Bibelen generelt og Det Nye testamentet 
spesielt er den viktigste kilden vi har til kristen tro. Med denne 
serien ønsker vi å hjelpe hverandre til å holde lesningen av 
disse kildene levende. Serien starter der Lukas beskriver 
at Jesus vendte sitt ansikt mot Jerusalem (Luk 9:51) og 
begynte å gå. Han gikk både mot byen og oppfyllelsen av 
det store oppdraget han hadde kommet for. Det siste vil vi 
komme til i påskehøytiden som ligger foran. Men på denne 
«veien mot Jerusalem» holder Jesus flere av sine mest 
berømte taler, gjør mirakler og inkluderer mennesker det var 
utenkelig å inkludere. Med dette er du hjertelig velkommen 
til å bli med på reisen!

BAKGRUNN 
Lukas er skrevet av en andre generasjon kristen som bruker 
det vi i dag ville kalt empirisk forskning. Forfatteren har brukt 
mye tid på å oppsøke sine kilder og sjekke troverdigheten i 
de historiene han har valgt å nedtegne. 
Mellom en tredjedel og halvparten av Lukasevangeliet 
er materiale vi ikke finner i de andre evangeliene i Det 
Nye Testamentet. Mye av dette stoffet er av de kjæreste 
fortellingene vi har i kristen tro. For eksempel om den 
barmhjertige samaritan, sønnen som kom hjem og 
juleevangeliet slik vi best kjenner det. 
Lukas er første del av et tobindsverk som fullføres med 
Apostlenes Gjerninger. Det er sannsynligvis ført i pennen en 
gang etter år 70. 

PRAKTISK
Ønsket disse ukene er at vi alle leser disse tekstene. Det 
kan vi gjøre alene, sammen med de vi bor med eller i 
småfellesskapet vi er en del av. Generelt tror vi Bibelen leses 
best i fellesskap fordi vi alle har noe å gi andre gjennom vår 
egen lesning. 
Her foreslår vi en måte å lese på som både kan brukes 
sammen og alene. Vi kaller denne metoden «fire O» (og ja, 
det er bare for at det skal være lettere å huske).

METODEN «FIRE O»

ORDET Les teksten. Enten hele kapitelet på en gang eller 
fordelt over flere dager. 

OBSERVER Observer de første tilhørerne. Teksten foregår 
i en annen tid enn vår. Menneskene levde i en annen kultur 
og kontekst, hvordan opplevde de det som skjedde og ble 
sagt? Å ta Bibelen på alvor betyr alltid å stille spørsmål som: 
Hva hørte eller så de første tilhørerne?

OSS I DAG Hva med oss i dag? Hva i denne teksten 
stoppet du ved? Hva kan du ta med i ditt liv? Hva utfordrer/
provoserer/beroliger deg?

OPP TIL GUD Be en bønn om at Den Hellige Ånd må la det 
du har lest få påvirke livet og hverdagen din. At Gud må la 
det du har lest/sett/forstått få virke på deg og omgivelsene 
dine og at du får leve klokere og i tråd med Guds vilje for 
livet ditt. 
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