
Lukas på en halvtime  
Om du leser disse følgende avsnittene, vil du komme gjennom mye av 

det sentrale i Lukasevangeliet på omkring en halv time:  

• 1,1-56 

• 2,1-21 

• 3,23-4,30 

• 7,36-8,3 

• 10,25-37 

• 15,11-32 

• 22,47-23,56 

 

Fakta om Lukas 
Man kan lese Lukasevangeliet som et journalistisk verk, en grundig 

gjennomgang av de kildene som var tilgjengelige. Forfatteren selv gir til 

kjenne både sin ambisjon og sin metode i de første setningene av boken: 

«Mange har forsøkt å gi en fremstilling av det som er blitt oppfylt blant 

oss, slik vi har fått det overlevert av dem som helt fra først av var 

øyenvitner og tjenere for Ordet. Nå har også jeg bestemt meg for å gå 

nøye gjennom alt fra begynnelsen av og skrive det ned for deg i 

sammenheng, ærede Teofilos, så du kan vite at det er pålitelig, det du har 

fått opplæring i.» (1,1-4) 

Ifølge alminnelig og bredt anerkjent tradisjon er det tredje evangeliet 

skrevet av legen Lukas fra byen Antiokia, det første stedet de 

jesustroende ble kalt kristne. Han var en gresktalende hedning, altså ikke 

jødisk, og sannsynligvis lærd. Boken er skrevet på et avansert og litterært 

gresk, med tydelig kjennskap til tidens retoriske virkemidler.  

Opprinnelig var han en medarbeider av Paulus, og også den som var hos 

Paulus helt til det siste (2. Tim 4,11).  

 

Nøkkelord og stikkord i Lukas 
Inkarnasjon. Outsidere. Oppreisning. Hedninger. Enkeltmennesker.  

 

Spørsmål til samtale eller ettertanke 
Lukas forteller om da Jesus, helt i starten av sin offentlige tjeneste, siterer 

profeten Jesaja og gjør ordene til sin egen programerklæring: «Han har 

sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet og blinde få synet igjen, 

for å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år fra Herren». (4,18-19) 

Kan det være vårt oppdrag også, å bringe et nådens år til verden?  

Hvordan kan det i tilfelle se ut i praksis? 

 

Det gamle testamente i Lukas 
Lukas er ikke jøde, som de andre evangelistene, og har ikke den samme 

oppdragelsen i de gamle skriftene. Likevel er evangeliet gjennomsyret av 

GT. Allerede i åpningen av evangeliet (1,17), trekkes linjen tilbake til de 

aller siste ordene i GT (Malaki 4,5), om at en ny Elia skal komme og «gå i 

forveien for Herren med samme ånd og kraft som Elia». Slik bruker 

Lukas GT til å si tydelig og kontant: Nå har det skjedd! De gamle 
profetene pekte på Jesus fra Nasaret, Guds Messias.  
Som for å ramme det hele inn, avslutter også evangeliet med fortellingen 

om Emmausvandrerne, hvor de skriftene vi kaller GT tydelig tolkes 

tolkes i lys av Jesus (24,25-27). 

 

Ord å ta med  
«Vår Gud er rik på miskunn. Slik skal lyset fra det høye gjeste oss som en 

soloppgang og skinne for dem som bor i mørke og dødens skygge, og lede 

våre føtter inn på fredens vei.» 

(1,78-79) 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lukasevangeliet er tema for gudstjenesten søndag 5. mars.  
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Det Nye Testamente 

Lukasevangeliet 
Boken oppsummert 
Selv om Lukasevangeliet er det tredje evangeliet, er det dette som 

kronologisk innleder Det nye testamentet, med det som skjer i månedene 

forut for Jesu fødsel, hvor en engel kommer til en vordende far (Sakarja) 

og en vordende mor (Maria) og varsler at Guds frelsesplan for alvor er i 

gang. Den skal utspille seg fra små forhold, på en fysisk måte, når to 

guttebarn skal fødes og oppfylle de gamle profetiene (Johannes og Jesus). 

Gud blir menneske i Lukasevangeliet. Her får vi også de eneste glimtene 

inn i Jesu barndom og ungdomstid: Han omskjæres i tempelet, vokser 

opp og går «fram i alder og visdom» og lever med familien sin i Nasaret. 

Disse drar, som de pleier, for å feire påske i Jerusalem da Jesus var tolv år. 

Jesus døpes som voksen, og dermed er den offentlige tjenesten i gang. 

Han avvises på hjemstedet sitt, Nasaret. Herfra følger fortellingen den 

samme tråden som Markus og Matteus følger, men Lukas legger større 

vekt på enkeltmennesker, særlig de som egentlig er på utsiden: gjeterne 

på marken, hedningene, røverne på korset, kvinnene rundt Jesus og så 

videre. Han gir disse en fremskutt plass. Lukas er også alene om mange 

av episodene som fortelles: om de ovenfornevnte personene, om 

Emmausvandrerne, om det som skjer med Sakarja og Maria, om Jesu 

fødsel, om Sakkeus, om den barmhjertige samaritan og om den 

bortkomne sønn.  

 


