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Lukas 

 

 

 
 

Fakta 

Författare: Läkaren Lukas är 

författare till Lukasevangeliet. 

Lukas är den ende kände icke-

judiska författaren i NT och tros 

ha varit en nära vän till Paulus 

och via honom fått så väl första 

hands information som goda 

kontakter att intervjua för fråga i 

sin bok. 

 

Tid:  

Lukasevangeliet anses vara 

skriven ca 60 e Kr i Rom eller 

Ceasarea. 

 

Bakgrund: Lukas skriver sin bok 

med ett tydligt syfte som han 

nämner i 1:1 ”för att du ska förstå 

att de upplysningar du fått är 

tillförlitliga”. Han vill hjälpa sin 

vän och oss att få en tillförlitlig 

bild av Jesus. Lukas har även 

skrivit Apostlagärningarna som 

en direkt fortsättning på 

Lukasevangeliet.  Evangeliet 

beskriver Jesus liv och 

Apostlagärningarna fortsätter att 

följa den kristna kyrkans framfart 

under dess första årtionden. 

Nycklar 

En glädje för hela folket 

Ordet Evangelium är grekiska och betyder ”Glädjebudskap”. Lukas är 

noga med att poängtera att budskapet om Jesus är ett evangelium för alla 

– för hela folket! Alla inkluderas i glädjeyran, även de som tidigare av 

kultur och religion varit utanför. Hos Lukas möter vi därför icke-judar, 

kvinnor, herdar, österländska stjärntydare, sjuka, tullindrivare, romerska 

soldater, lärjungar som tvivlar och korsfästa brottslingar.  Texten kryllar 

av människor som kan berätta om vad de upplevt för att andra 

människor ska förstå att de goda nyheterna gäller för alla.  

 

Geografiska hänvisningar 

Lukas är mån om att förankra budskapet om Jesus till konkreta platser i 

exakta tider. Han gör det för att ge bevis för tron ”Titta, här är platsen 

där det skedde” vill han säga, och pekar på krubban i Betlehem, trädet i 

Jeriko och vägen till Emmaus.  Lukas får oss att se att Guds son har 

vandrat på jorden. Den kristna tron är ingen diffus filosofi eller saga utan 

en religion som grundar sig på sanna, bevisbara händelser i daterad tid 

och geografiska rum. 

Omsorg och sjukvård 

Läkaren Lukas lyser igenom i de många berättelserna om helanden som 

Jesus gör där sjukdomstillstånd är väldokumenterade. Dessutom utmålas 

Jesus ofta som medkännande och empatisk. Det märks bl.a. i hans tårar 

över Jerusalem, hans omfamnande av barnen, hans liknelser om den 

barmhärtiga samariern och den förlorade sonen. Gud beskrivs för oss 

som älskande, medkännande och förlåtande. 

 

Lukas: Var inte rädda. Jag bär 
bud till er om en stor glädje… 
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Måndag: Var inte rädd!  

Läs Luk 1 Såväl Sakarias som Maria får oväntat besök av änglar. Båda reagerar med 
rädsla och blir förskräckta vi mötet. Änglarna har viktig information att 
delge de båda men måste p g a deras reaktioner först lugna Sakarias och 
Maria med orden ”Var inte rädd!”. När Gud arbetar  - i det vardagliga eller 
i det övernaturliga – kan det verka konstigt och omöjligt men vi behöver 
inte vara rädda för det Gud gör. Rädsla finns inte i kärleken (1 Joh 4:18) 
och Gud är kärlek.   

Vad är du rädd för? Vilken rädsla begränsar dig och din relation med Gud? 
Nämn det inför Gud. Han ser ditt liv och säger till dig: Var inte rädd! 

 

Tisdag: Mitt ibland människor  

Läs Luk 2 Bara i detta kapitel dyker det upp ofattbart många människor. Det är 
gamla och unga, kloka och enkla, namngivna och okända. Fundera en 
stund över de personer du läst om. Vem identifierar du dig starkast med? 
Maria som tar allt till sitt hjärta? De chockerade herdarna? Symeon som nu 
äntligen fått frid över sitt liv? Hanna, Josef, Lärarna i templet eller kanske 
någon i resesällskapet som panikartat letar efter Jesus?  

Varför tror du att du identifierar dig med just den personen och hur 
påverkar det din relation till Jesus idag? 

 

Onsdag: Läkarnas läkare  

Läs Luk 4 – 6:11 Jesus botar sjuka. Här är det en lam man som kommer på fötter, en 
spetälsk man som blir frisk och en man med en obrukbar hand som får 
muskelstyrkan tillbaka. Varje helande är unikt utifrån vilken människa som 
berörs och hur Jesus bemöter dem. En man kastar sig ner och ber Jesus om 
hjälp, en bärs fram av sina vänner och en tredje ber inte ens om läkedom 
utan blir bara omsluten av Jesus omsorg. Vi fastnar lätt i resonemang kring 
om helandet beror av oss, vår dagsform, vår bön eller vår sjukdom – men 
vi behöver nog släppa taget om våra teorier för helanden sker på så olika 
sätt. 

 Istället får vi bara be till Jesus: Idag, Jesus, ber jag för de sjuka i min 
omgivning. Jag nämner dem vid namn och ber om att din kraft och 
läkedom ska beröra dem. Amen. 

 

Torsdag: det förlorade  

Läs Luk 15 När vi förlorar något ersätter vi det lätt med något nytt. Vi köper nya 
kläder när de är lite slitna och vi införskaffar en ny cykel när den gamla 
blev stulen. Vi orkar inte leta det som slängts på vinden och ibland lämnar 
vi t o m gamla vänner för att vi inte orkar göra upp saker med dem. Jesus 
är annorlunda – han bryr sig om det som är förlorat! Han har omsorg om 
det skadade, borttappade och de som vänt honom ryggen. Han ger inte 
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upp om människor!  

Vilka människor har du gett upp hoppet om?  Vilka har fastnat i livets 
taggtråd eller kanske provocerat dig så du önskar att de inte skulle bli 
funna igen? Nämn dem för Gud. Be Gud om hjälp att längta efter dem, 
söka dem och förlåta dem. 

 

Fredag: Pengars makt  

Läs Luk 18 – 19:27 Här möter vi två människor som båda har ett starkt band till pengar. Vi vet 
inte hur mycket de faktiskt äger och det spelar inte heller så stor roll. Man 
kan vara bunden till materiella värden och pengar oavsett hur stor eller 
liten ens förmögenhet är.  I mötet med Jesus reagerar de både helt olika – 
den ene kommer kaxig till Jesus och går därifrån lika välbärgad men 
psykiskt nedbruten. Den andre klättrar bävande ner och lämnar Jesus 
ekonomisk mer barskrapad men i hjärtat lycklig. 

Hur kommer du inför Gud med dina materiella och ekonomiska resurser? 
Vad vill Jesus säga till dig om hur du förvaltar dina pund? 

 

Lördag: Du själv säger det  

Läs Luk 23 I texten nämns många benämningar för vem Jesus är: en som förleder 
folket? En oskyldig man? En som man hört talas om? Den utvalde? 
Messias? Kung? Judarnas kung? En rättfärdig man?  

Fundera en stund på vilka ord du använder för att beskriva Jesus. Försök 
att hitta dina egna ord och inte använda de klassiska och ”fromma” 
uttrycken.  Hur beskriver du hans karaktär, hans uppdrag och din relation 
till honom? 

 

Söndag: Berättandets kraft  

Läs Luk 24 Kvinnorna återvänder från den tomma graven och berättar om vad 
männen i skinande kläder sagt dem. Emmausvandrarna återvänder till 
Jerusalem och berättar för lärjungarna och de andra. Jesus ger uppdraget 
till lärjungarna att vittna och berätta vidare. Den kristna tron baserar sig på 
vanliga människors berättelser om sina upplevelser av Gud. Berättandet 
har en inneboende kraft som berör – både den som lyssnar och den som 
själv berättar. Det stärker och skapar tro och bygger relationer.  

Vilka människors berättelser har du lyssnat till som berört dig och lett dig 
dit du är idag? Hur låter din egen berättelse? 

Slutligen, en vers att bära med sig från Lukas 5:31 

Jesus svarade: Det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga till 

omvändelse, utan syndare. 

Hur landar Lukas evangelium i ditt liv?  


