
Läsargruppen i Högbergskyrkan 2019 och in i 2020 

Om Lukas evangeliet 

Läsargruppen är öppen för alla. Det finns inga krav för att vara med. Man är oftast med för samtalet 
och sin nyfikenhet på att få erfara mer från bibeln och andras erfarenheter.  
Den vill vara en livsnära smågrupp där vi även växlar i ämnen allt efter vad vi känner. Någon har en 
fråga och vill lyssna på svar. Andra har upplevelser att berätta.  
Ordet i bibeln som inspirerats av den heliga Anden (eller som grekiskan skriver: theopneustos = 
utandad-av-Gud) kan leda till att Anden inspirerar mig när jag läser (inandas-av-mig). Ja det är därför 
du inte behöver känna att du inte har läst så mycket innan, utan det är nu
Bibeln är ingen vanlig bok. Det är ett levande ord som bara du kan förhålla dig till. Ett sätt för Gud att 
”tala” med och till mig genom sitt Ord. Gud söker mig. Läsningen har under hela den kristna kyrkans 
tid varit en del i den troendes kontinuerliga förvandling, växt och mognad. Många vittnar genom 
århundranden att den har gett kraft att orka med vardagen med kriser, besvikelser. Men också extra 
kraft att ge kärlek till andra via olika livsuppgifter eller gåvor vi fått.  

 Gud vill tala till oss.  

Under de senaste 60–70 åren i den moderna västerländska kyrkan har något hänt med 
bibelläsningen. Den har hos de flesta kristna minskat radikalt. Denna avsaknad av läsningen försöker 
Läsargruppen att reparera och det är vad som nu sker i många församlingar i Europa. Ett sakta 
uppvaknande sker nu inom alla Kyrkor.  
Det är lite över 500 år sen Luther spikade upp sina teser. Någon sa att det var långt viktigare att han 
översatte Bibeln från latin till det tyska språket så att varje tysk kunde läsa själv och Guds ande kunde 
tala. Så började översättningarna av bibeln till alla folk, inte bara för att läsas i kyrkan utan att kunna 
läsas personligen på kammaren, ”Gå in i din kammare” sa Jesus och menade både bokstavligt (ett 
avskilt ställe) och bildligt (det inre tysta rummet). Så kommer tron och Jesu efterföljd att bli en del av 
mig själv. Precis som det var tänkt. När ordet blev kött och också nedskrivet. Jesus möter du och jag i 
Bibeln. 
Man kan via denna länk inspireras av att vara med i själva läsningen hemma utan att behöva känna 
att man måste gå på träffarna. Från och med nu läser vi Lukas evangeliet. ”Möte med Lukas” är en 
guide av Linda Alexandersson, som hjälper oss.  

På denna hemsida kan du själv följa med hemma genom att läsa texterna och ta del av kommentarer 
och själv fundera.  

  
4/12 2018, Luk. 1:1 – Luk. 2:21   
 
Dessa två kapitel är nog de mest lästa eller lyssnade ord som vi har i bibeln. Här möter vi Lukas som 
sakligt säger att många har skrivit samlade skildringar av de stora händelser som ägt rum. Allt har 
berättats av ögonvittnen från första stund. Och det vittnena hade sett och hört blev så omvälvande 
för dem att de blev omvända och blev Ordets tjänare resten av sitt liv.  Lukas har läst allt och lyssnat 
till allt från början och när han fått hela bilden beslutar han att skriva ned det i rätt ordning så att de 
upplysningar Theofilos fått ska förstås som helt tillförlitliga. Och HÖR även för oss.  
Om något är Världssensation så är Jesus födelse det.  
Några säger att Lukas evangeliet är ” de fattigas evangelium” eller att det är en utmaning för de rika 
att dela med sig. Lukas utmanar idag vårt välståndssamhälle till vilket vi har vår lojalitet. Det är mot 
Gud man ska sin lojalitet. Lukas återger obekväma liknelser till bekväma människor. Jag tror han 
valde ut de liknelser som lyser starkast. 
 
Vi fick följande frågor: 

1. Har du någon gång upplevt att du fått ett budskap från Gud? 
2. Har du någon gång fått änglabesök eller hört om andra som fått det? 
3. Om Gabriel hade kommit till dig? Hade du reagerat närmast som Sakarias eller Maria?  

I början av Lukasevangeliet får männen träda tillbaka. Sakarias tystas. Kvinnorna träder fram med 
Lovsång och gudomliga hälsningar. Världssensationen bärs av kvinnorna. Javisst de ger liv och föder 



liv. Det finns en gudomlig glans av liv och födande hos kvinnorna som Lukas nu historiskt lyfter fram. 
Bara det en världssensation som världen fortfarande inte är färdig med. 

1. Hur föreställer du dig Maria? 
2. Tror du att Jesus kom till genom helig ande? 
3. Läs Marias lovsång och Sakarias profetia. Vad fastnar du för? 
4. När på året föddes Jesus? 
5. Varför firar de kristna julen 24- 25 dec? 

Ja de sista 2 frågorna svarar inte bibeln direkt på, men forskarna pekar på omvärldsfakta som att det 
var för kallt i december för fåren att vara ute om natten och det var lämpligt att under 300 talet e Kr 
förlägga julen till andra vintersolsfirande religioner. (Jmfr Nordens och Nordtyska blotning, att dyrka 
med offer vid vintersolståndet 21 dec)  
 
Var föddes Jesus? I ett stall säger alla. Men hur såg det ut bland vanliga fattiga judar som Maria och 
Josef kom till i ett fullbelagt Betlehem? De kom till släktingar då Josef härstammade från Betlehem 
säger forskare. Hur såg husen ut? Utgrävningar visar på ett rum där alla sov och mat lagades. Om 
natten togs djur in på ett lägre golv så att djurens urin och avföring kunde rakas ut utan att förorena 
rummet. Bredvid rummet fanns det ett gästrum. Så var den judiska seden. Gästrum och härbärge har 
samma betydelse i det ord Lukas använder. Gästrummet var nog fullt med andra släktingar och det 
praktiska var att Maria födde i ”allrummet”. På dagen används krubban som vagga och på natten 
finns den för djuren. 

1. Förstör denna framställning julevangeliet för dig eller vidgar den förståelsen? 
2. Spelar det någon roll om Jesus föds i ett stall eller i ett judiskt enkelt ”allrum”? Om så på 

vilket sätt? 
3. Om vi antar att Lukas ”forskning” visar honom Jesu fokus på orättfärdiga förhållanden. I 

Lukas berättas om herdarnas besök hos Jesus. Hos Matteus kom stjärntydare.  Varför tror 
du att berättelserna skiljer sig åt? 

 
15/1 2019, Luk. 2:22 – Luk. 3:20 
 
I det andra kapitlet följer vi den lilla fattiga familjen. Maria hade häpnat över vad herdarna hade sagt 
om barnet. Hon tog det till sitt hjärta och begrundade det. Sen började småbarnslivet som tycks ske 
på vanligt judiskt sätt. Omskärelse och namngivning följer efter 8 dagar i Betlehem. Sen vandring till 
templet i Jerusalem. Seden bjuder att Jesus som förstfödd son ska helgas åt Gud. Många gudstroende 
judar väntade ständigt på Messias. Nu börjar vi se Guds plan. Anden leder den gamle Symeon fram 
till barnet så också Hanna med sin profetiska gåva. Jesus det lilla knytet var inte bara till för judarna 
utan för hela världens frälsning säger Symeon och lyfter upp barnet mot Gud i lovprisning. Tänk att 
en enkel man innan jordelivet ska slockna står med Guds son i famnen. Vi anar lovprisningen eka i 
pelargångarna. Ack så svårt att senare förstå. Var Jesus en fridsfurste eller skulle hans budskap också 
möta motstånd och död, lidande, hat och kärlek om vartannat?  
Det är mycket vandringar även flykt till Egypten och sen hem till Nasaret. Men sen varje år vandrade 
man vid påsken till Jerusalem. Man anar att under åren i Nasaret så får Jesus av far och mor mycket 
undervisning. Nog hade Maria och Josef förstått att detta barn sög åt sig alla berättelser om Guds 
omsorg om sitt folk. Psaltarpsalmer sjöngs i hemmet och texter återgavs från synagogan. Böner bads 
och sjöngs. Så när han precis innan tonåren kom till templet var han beredd att fråga och lyssna till 
lärarna i templet. Nu var nyfikenheten väckt hos Jesus. Pappa och mamma kunde inte ge allt. Det 
fanns lärare och skriftlärda att fråga. Varför? Hur? 
Vi samtalade om Guds tilltal till oss. Har vi varit med om detta på något sätt. Ja, det har vi nog även 
om vi inte riktigt förstod. Men mycket av barn och ungdomsårens tilltal har vi också bevarat i våra 
hjärtan. Hur har vi haft det med äldre förebilder? Jo, de finns men är ofta inte så många. Men vissa 
har gjort stort livsavtryck hos oss. 
I det tredje kapitlet kom vi in på Johannes och omvändelsebegreppet.  Vad vänder man sig bort ifrån 
och vad vänder man sig till? Är omvändelse ett engångsbegrepp och sen är det klart?  Eller sker det 
dagligen i det ständiga mötet med Jesus? Är det en ritual eller ett hjärtats kontinuerliga samtal med 



Jesus? Är det små kärleksförklaringar? Jesus jag litar på dig. Här är jag. Jag älskar dig. Vad vill du att 
jag ska göra idag? Nu överlåter jag mig i dina händer. Jesus led mig. 
Eller finns det inte alls? 
 
12/2 2019, Luk. 3:21 – Luk. 5:11 
 
Så döps Jesus som de andra.  Men han blir också fylld av helig Ande och bekräftad av Gud: ”Du är min 
älskade son och den jag utvalt”. 
Vad ska denna Andes kraft användas till?  Jesus möter den personifierade ondskan direkt.  Satan, 
ondskans makt, ska nu göra en deal med Jesus. Det är bäst att göra det just nu när Jesus har kraften. 
”Jag”, säger satan, ”har all makt i hela världen”. I ett ögonblick ser Jesus hela världen med dess riken. 
”Denna härlighet som jag råder över med min makt kan bli din om du tillber mig. Jag är 
världshärskaren som har makt att ge den åt vem jag vill” säger djävulen till Jesus. 
Visst har satan makten över världens riken idag också. Vi anar till vilka han har givet den, men vill inte 
gärna prata eller predika om det.  Tvivlar vi på det? Vi har världshistorien, dagens krigshot och en 
annalkande klimatkatastrof. Tror vi på djävulen? Jo vi tror på en personifierad ondska som råder idag. 
Vi kunde inte förstå varifrån och varför denna ondska finns.   Men vi funderade på hur vi själva 
frestas. Kanske vi inte vill berätta om dessa inre kamper. 
 
Nu blir det spännande. Med Andens kraft inom sig ska vi nu följa Jesus. Vad gör han först, skriver 
Lukas? Lukas har ju forskat i alla berättelser och vad som finns nedskrivet. Lukas har gjort en research 
som det heter idag. Precis som Uppdrag Granskning. Var ser vi Jesus nu? Jo i hans hemstad. Där står 
han nu i synagogan och man gav Jesus Jesajas bok som han öppnade och fann (är det Anden som 
leder? Jovisst) det ställe där det står: Läs själv Luk. 4:18-19. Sen rullade han ihop bokrullen och tittade 
ut på människorna. ”Detta är nu uppfyllt!” Här kom Jesus Programförklaring i två verser från 
profeten Jesaja. Detta är kanske det verkliga missionsuppdraget för oss som vill kallas lärjungar. Men 
var är då missionsbefallningen? Jo visst ska vi i ord och handling visa på Jesus men uppdraget är 
kristallklart för oss var och en. Visa på kärlek, glädje, befrielse, livsmening och fullständig frihet. 
Kämpa med Anden. Själva klarar vi inget av detta. 
Vi tycker nog att vi mer ska fördjupa oss i Jesus Programförklaring. Vad betyder den för mig idag? 
Resten av Lukas berättelse är exempel på hur Jesus helar, befriar, gläder, ger livsmening. Det börjar 
med Petrus, den kraftfulle fiskaren, som framför Jesus ser hela sin livssynd men nu befriar Jesus 
Petrus för att han ska kunna leva ett kraftfullt lärjungaliv. 
Vi fortsätter att följa Jesus färdplan steg för steg för att ge oss som lever idag syndernas förlåtelse. 
Därför går vi nu vidare till nästa träff. 
 
12/3 2019, Luk. 5:12 till Luk. 6:49 
 
Nu ska vi se hur Jesus praktiserar att ge förtryckta frihet. Han möter en spetälsk som slänger sig ned 
framför honom. Jesus t o m rör vid honom, denna helt utstötta, livsfarligt sjuka individ. Han blev 
helad.  Stora skaror av, som vi får förmoda, fattiga och sjuka människor blir botade men de får också 
lyssna till Jesus kärleksbudskap. Visst lever Jesus ut sin programförklaring. Men det tar på krafterna 
för Jesus. Han drar sig undan för att helt överlämna sig till Gud och be om vägledning och kraft.  Ett 
livsexempel som vi ofta helt glömmer bort. Den fulla överlåtelsen. 
Men det var inte bara fattiga som Jesus reser upp från förtrycket och utanförskapet. Vi får anta att 
Levi som var tulltjänsteman var rik med ett eget stort hus som var lämpligt för fest. Alla tullinkomster 
gick inte till det romerska skatteväsendet utan vi förmodar att en del stoppades i egen ficka. Även 
den rike Levi kände utanförskapet från samhället.  
Vi samtalade om hur utanförskapet eller förtryck kan te sig idag. Vilka skulle behöva befrias? Vi 
nämnde det stora antal ungdomar som känner psykisk ohälsa. Nyligen gjorda undersökningar pekar 
på att ca 45% av alla flickor i gymnasiet mår inte bra. Vad fattas?  Hur skulle Jesus ha gjort idag? Till 
Levi sa Jesus: Följ mig. Levi lämnade allt. 
Hur arbetar församlingarna med dessa frågor idag? Det är skrämmande hur svarslösa vi är men det 
finns exempel på intresse när Bibeln presenteras uti i skolorna. 



Jesus mötte inte bara de sjuka. De perfekta och ”rättfärdiga” fariséerna var hela tiden på sin vakt och 
övervakade Jesus. Jesus hotar fariséernas position och rikedom; tempelskatten. Jesus måste bort. 
Vilka har makten idag och kräver att de kristna ska bort? Vi ser det inte än i Sverige kanske men vi 
nämnde världens största länder som Kina och Indien. Jesusnamnet ska bort. Det är en klar 
målsättning. Jesus utmanar makten även idag. 
 
Det är märkligt att läsa att bara en kort tid efter läsningen i synagogan ur Jesaja så talar nu Jesus till 
både apostlar, lärjungar och folket om sin Programförklaring med egna ord. Det är de fyra 
saligprisningarna till de som inte har, de fyra veropen till de som har allt. Att älska fienden och att 
inte döma andra. Och tänk på att du känns igen på din frukt. Hur bygger du ditt liv och vad bygger du 
det på? Vad utmanade oss mest när vi läste dessa ord från Luk 6: 20 - 49? Jovisst är det svårt att 
känna igen sig. Inte vill vi öppna vårt hjärtas hemligheter.  
 
16/4 2019, Luk. 7:1 till Luk. 8:21 
 
Vi berättade lite om det som berört oss den senaste tiden. Om hälsan, problem och glädjeämnen. 
Alla har vi något att dela eller också passar vi.  
Vi läste högt ur tre korta kapitel ur Lindas bok om Lukas.  
Visst utmanar Jesus sin samtid. Han angriper allt som låser inne människor: sociala strukturer, 
fördomar och det religiösa ledarskapet. Människor har kärleken inom sig, vet vad som egentligen är 
rätt. Nu kommer en man som lyfter fram allt i ljuset och man känner sig bekräftad. Men också att 
man förstår att det inte rätt att fokusera så mycket på flisan i den andres öga utan mer på sin stora 
bjälke i det egna ögat. Det som förvrider verkligheten.  Utlänningar är lika mycket värda som oss. Gud 
visar barmhärtighet åt alla. Vilka människor runt omkring oss är förebilder och visar barmhärtighet? 
Vad driver dem och vad kan vi lära av dem? 
Jesus säger att den som får litet förlåtet visar liten kärlek. Beror det på att vi själva tycker att vi är 
”små syndare” och därför inte förstår förlåtelsens hela verklighet. Händelsen inträffade när en farisé 
faktiskt bjöd hem Jesus på en måltid. Alla fariséer tyckte inte illa om Jesus. Men det var kvinnans tro 
när hon trängde sig in till måltidsgemenskapen som hade hjälpt henne till hennes kärlekshandlingar. 
Hon bara måste få tvätta Jesus fötter med sina tårar och sen torka dem med sitt långa hår, Hon 
kysste sen fötterna och smorde dem med sin dyra olja. Att hon vågade? Vilken kraftfull manifestation 
av en ”synderska”. Det var tron. Vad hade hon varit med om i mötet med Jesus? Vi kan bara ana 
vilken kärlek hon hade mött. Och en fullständig förlåtelse. Nu gav hon i tacksamhet tillbaka till den 
som hade förlåtit hennes trasiga liv. 
I nästa stycke visar Jesus på hur han ser på familjen. Här börjar rörelsen att definiera ett vidare 
par/eller familjeperspektiv. Våra föräldrar och bröder är alla som hör Guds ord och handlar efter det. 
Hur ser vi på församlingen idag? Är det en familj i vidare bemärkelse?     
 
7/5 2019, Luk. 8:22 till Luk. 9:22 
 
Ur lärjungarnas synvinkel tar Jesus med dem till utlandet. Där har de aldrig varit förut. Vad ska möta 
dem? Först en väldig storm som Jesus befallde skulle stilla sig. Sen mötte de en besatt man som 
naken kom springande emot dem. Nu befallde Jesus i ”utlandet” att den onde anden skulle fara ut ur 
mannen. Jesus tilltalar demonen och befaller den att fara in i svinen. Vad upplever lärjungarna? 
Är det Jesus eller Gud och sen en talande ond ande. Lärjungarna är fyllda med frågor. Vi får frågan 
om det finns en andlig kamp i välden idag mellan djävulskt och det goda? Vi läste redan i Luk 4:6 att 
djävulen har fått makten över riken och härligheter som nu ligger i djävulens händer. Eftersom 
djävulen ljuger så anser hans sig ha den makten. Märker vi det? Paulus bekräftar att vi måste ta på 
oss Guds rustning då vi kämpar mot djävulens lömska angrepp, inte mot människor med kött och 
blod. Är det så att vi idag är omedvetna om dagens verkliga ondska och dess olika skepnader som i 
sina lömskheter tränger in överallt? Är vi lurade in i ”feeling good” syndromet?   
Luk 8:40 -56 handlar om två kvinnor. En är 12 år från god, rik familj och en har i 12 år lidit av 
blödningar som gjort henne utfattig, oren och utstött.  Det är mycket dramatik, brådska, ljud med 
många människor runt omkring som vi kan identifiera oss med. Här kan vi öva meditation och tänka 



oss in hur de olika personerna känner och tänker. Sådana övningar att placera sig i tid och rum med 
människor tillsammans med Jesus kan ge insikt och vishet. Någon har sagt: ”Ditt mod har hjälpt dig”. 
”Ditt hopp och din tro på att jag skulle vilja bota dig har hjälpt dig”    
Så är det dags. Nu är första ”utbildningspasset” klart för lärjungarna. Kan det ha varit ett år? Nu ska 
de bli ambassadörer för Gudsriket. De har hört programförklaringen. Sett, hört och upplevt och 
mentalt bearbetat allt. Gudsriket är på väg men behöver fler ambassadörer än Jesus. Nu blir de totalt 
13 stycken. Nu börjat praktikperioden. Men var är verktygen, alla hjälpmedel, ryggsäcken med mat, 
vatten och ombyten? Och pengarna? Det kostar ju.  Nej ni behöver bara era kläder och sandaler. Här 
får ni makt och kraft av mig! Skulle du våga ge dig ut på ett uppdrag för Gud utan att ta med något?  
Hur långt sträcker sig min och din tillit till Jesus? Hur ser du på kraften och den helige Anden = 
Hjälparen? 
Säger vi som Petrus: Du är Guds Messias = den gudomligt utvalde = ”Detta är min älskade son, han 
är min utvalde. Lyssna till honom.” Lyssnar vi till honom? Prövat vi tilliten till honom? 
 
4/6 2019, Luk. 9:23 till Luk. 10:37 
 
Vad betyder efterföljelsen för mig idag? Vad betyder att mista sig själv? Vi duckar för lärjungaskapets 
krav. Visst gör vi allt för att rädda vårt liv. Att följa Jesus på lidandets väg är svårsmält att samtala om. 
Men att göra tjänandet till ledarideal kan vi kanske förstå storheten i men hur praktiserar jag det? 
Frågorna om vad vi väljer i livet blir vi aldrig färdiga med. Och vad kostar det? Vad är vi kallade till just 
idag, i vår ålder och livsplats?  Det blir frågor som vi bär med oss. 
 
Det tycks som lärjungarna efter Jesus uppmaning att följa honom blir nedslagna. Jesus ger exempel 
på vilka svar vi ofta ger när vi ombeds följa honom. Dvs de inre ursäkterna. De som hörde Jesus 
uppmaningar tycks ha varit många. Kanske de också behövde tid att tänka efter.  Jesus märkte nog 
vad som pågick i deras inre. Men trots detta utsåg nu Jesus ytterligare (till de tolv) 72 stycken 
”ambassadörer” som två och två skulle gå före Jesus till olika städer och platser dit Jesus ämnade sig. 
De skulle bota sjuka och säga till folket att Guds rike är nära. Vi pratade om kraften i Jesu namn och 
om den är densamma för lärjungar idag. Vi tror det men varför släpper vi inte fram den? Vi tror att 
detta stycke talar till oss om mission i Jesu namn och kraft. Vi får gå före och Jesus är skördens herre. 
Lärjungarna hade lyckats och var glada. Men möts av Jesus ord att det inte är prestationen vi ska 
glädjas åt utan mer relationen: att våra namn är upptecknade i himlen. Vi kände igen lärjungarna då 
vi är människor som de som gläds åt prestationer och bekräftelser.  
 
Liknelsen om den barmhärtige samariten kan vi. Men frågorna om balansen mellan att ära Gud och 
tjäna Gud i vårt eget liv kom upp. Vad skulle vi behöva göra med eller mindre av för att hitta den 
balansen? Frågan om vilka ”nästor” har vi svårast för att älska och att tjäna hoppade vi inte över men 
tog oss med hem över sommaren.  
  
10/9 2019, Luk. 10:38 till Luk. 12:12 
 
Vi var väldigt få denna gång och fick besök av en nyanländ som behövde hjälp.  
 
8/10 2019, Luk. 10:38 – Luk. 12:12   
 
Idag var vi många och vi fick i början tillfälle att dela olika saker som kändes viktiga. En samtalsgrupp 
är fri genom att deltagarna gärna få berätta vad man funderar på och varit med om.  
Vi kom sen in på den otroliga kamp som det religiösa ledarskapet för mot Jesus. Det verkar som att 
deras ondska hela tiden följer Jesus som en skugga när han med kärlek hjälper folket. Människor 
helas både fysiskt och psykiskt. Folket häpnar. Vi kan tänka oss en folkmassa där man på olika sätt 
utrycker sin förundran. Vi tror att många sjunger, skriker och tackar sin Gud som de tror på och ärar. 
Detta har aldrig skett förut och fariséerna ser faran. Nu tappar de nog makten. 
Man försöker sig på det värsta en människa kan göra: anklaga Jesus för att bota med djävulens hjälp. 
Som vanligt skrynklar Jesus sönder deras onda tankemönster. Men nu har de nått en gräns. Vi 
pratade mycket om den heliga anden och vad den betyder för våra liv.  



Jesus börjar att ropa sin heliga vrede över hyckleriet som fariséerna står för. Vi kände att Jesus är 
ursinnig på dessa mäns ondskefulla karaktärer som drivs av vinningslystnad och ondska. Men nu 
också av avund. 
På något sätt upplevde vi att Jesus säger till oss att detta misstänkliggörande av framtidens lärjungar 
kommer att fortsätta. Var då inte bekymrade eller rädda: Ty när detta sker så ska den heliga anden 
låta er veta vad ni behöver säga och göra. 
 
22/10 2019, Luk. 12:13 – Luk 13:35   
 
Jesus pekar på fel fokus i livet. Habegäret och vinningslystnaden. Livet beror inte på överflöd av 
ägodelar. Eller kapitaltillväxt som sker genom orättfärdiga system. Vi pratade om den stora trygghet 
vi har i västvärlden med vårt skattesystem som försöker fördela mellan rik och fattig. Se upp säger 
Jesus med samlandet av jordiska skatter. Vi pratade om att släppa taget om det materiella. Vad skulle 
hända med mig om jag valde en enklare livsstil. 
Efter 2000 år har vi inte bara tappat fokus mot livets mening men också nu förstört hela skapelsen.  
De krokryggade kvinnornas evangelium lyfte Linda fram. Alla världens kvinnor som genom sekler 
lever under förtryck kommer att få räta på sig och prisa Gud. Senapsträdet är ett ogräs och kan vara 
en bild av hur Gudsriket kommer att tillsammans med surdegen växa och breda ut sig överallt. Inget 
kan stoppa Gudsriket. 
 
5/11 2019, Luk. 14:1 – Luk 15:32    
 
Denna gång läste vi ur Lindas guidebok. Om girighet, generositet och gästfrihet. Linda målar upp en 
skarp bild om hur Jesus blivit inbjuden till en måltid hos en maktfull farisé, en ”minister” i rådet, den 
judiska ministären. Linda tror att han ville ”checka” upp denne Jesus hemma hos sig själv?  Jesus 
böjer sig inte för makten utan botar framför ögonen på dem, på själva sabbaten. Jesus tror att även 
en egoistisk och segregerad farisé kan bli omvänd. Jesus kämpar på med att förklara Gudsrikets 
principer. 
Vår samling ägnades därför om segregation, klasskillnader hos oss. Klansamhällen som bara har 
lojalitet mot själva inre gemenskapen och inte samhället. Hur kan vi riva de murar som omger oss och 
de klansamhällen som vi ser och kanske själva är del av? Vad är vår personliga brottningskamp med 
personliga ägodelar, generositet, ödmjukhet, egon och status. Jobbiga frågor för oss. 
 
19/11 2019, Luk. 16:1 – Luk 17:19   
 
Den ohederlige förvaltaren kallas han i alla bibelöversättningar. Men är han ohederlig? Han skriver ju 
egenmäktigt ner de fattigas skulder.  Var det av sin egen kapitalavkastning han tog pengarna? Det 
kanske är det vi ska göra idag. Hur ska det fattiga i världen kunna leva klimatsmart om vi inte tar från 
vår rikedom och skriver av de fattiga ländernas skulder. Så att de kan investera klimatsmart. Är det 
inte det som måste hända idag när planeten nu går in i katastrofen.  
Liknelsen om den rike mannen och Lasaros känns också bekant idag. De rika i Sverige ser Lasaros 
varje dag. Är den äkta efterföljelsen att avskriva skulder, förlåta synder, tillit till Jesus och att bry sig 
om de fattiga?? 
Så fortsätter Jesus sin väg mot Jerusalem. Ideligen undervisande. Tjäna Herren med glädje. När du 
möter Guds godhet så ge Gud äran. 
 
3/12 och 17/12 2019, Luk. 17:20 – Luk. 20:47  
 
Det har gått över 2000 år sen Jesus talade om att Människosonen skulle komma tillbaka. Ska vi sluta 
vänta? Guds rike finns till viss del redan här och bor i och ibland oss. Visa barmhärtighet, älska våra 
fiender, döm inte våra medmänniskor. Vilka ska tas med och vilka ska lämnas kvar när 
Människosonen kommer? Vad är kriterierna? Tron eller att vara som barn eller vår solidaritet med de 
utsatta? Kan rika komma till himmelen? Är himmelen något alldeles för enkelt. Är Gudsriket något 



som Gud gör nytt? En ny jord och en ny skapelse där allt är som det var menat. Det onda är för alltid 
borta.  
Liknelsen om de tio punden får en annan tolkning med kapitalismen som envåldshärskare. Vår gamla 
tolkning är problematisk. Jesus är en visselblåsare som utmanar de rika och mäktiga. Han har ständigt 
möten och samtal med den hycklande, oärliga religiösa eliten. 
När Jesus red in i Jerusalem följde folkets jubel av Jesu gråt. Vad skulle Jesus glädjas och gråta över 
om han besökte Ludvika idag? 
Petrus, Paulus, Jakob, Johannes var en del av det nya ledarskapet i församlingen i Jerusalem. Hur har 
nutidens kristna ledarskap fått sin auktoritet? Hur ser kallelsen till ledare ut idag? 
Vi samtalade om vad som idag kan menas med att ge kejsaren vad som tillhör kejsaren och ge Gud 
det som tillhör Gud?  Är kanske den fulla tron och tilliten på Jesus det sätt vi tjänar Gud via Jesus?  
Det gör oss rättfärdiga. Goda samhällsmedborgare tjänar staten, bryr sig, betalar för sig och bildar 
sig? 
 
14/1 2020, Luk. 21:1 – Luk. 22:65  
 
I Luk. 20:47 skriver Lukas om Jesus anklagelser mot de skriftlärda ” som äter änkorna ur husen”.  Visst 
känner vi även idag till alla typer och grader av girighet hos andra men även hos oss själva.  Så 
kommer då iakttagelsen av änkan som lägger sina sista slantar i tempelkassan. Så var det inte alls 
tänkt att hon skulle utblotta sig. Nej även om hon ”gav mer” än vad alla de andra gjorde av sitt 
överflöd fick det inte gå så långt med fariséernas pålagor att fattiga blir barskrapade. Det verkar som 
fariséernas ondska leder till folkets förtryck och templets fall.  Sedan antyder Jesus om hur det ska bli 
vid hans återkomst. Vi ska alltid vara på vår vakt och inte bara vara upptagna av livets bekymmer 
utan be om kraft att undfly det som kommer att hända när Jesus återkomst snart står för dörren. Be 
mer att få ta emot än att skaffa själv.  
Nu börjar nedräkningen. Jesus var med andens kraft målmedveten och kämpade på. Varje dag 
UNDERVISADE han i templet och på natten, tycks det, sov han ensam under något ute på berget vid 
Olivberget. Jag gissar att berget var en utmärkt plats för kampen på natten och inhämtande av kraft i 
hans morgonbön. Tänk att se solen och nåden stiga upp över Jerusalem. Vad ska jag undervisa om 
idag? Tänk vad Jesus har undervisat och fortsätter om vi vill även idag. 
 
I kapitel 22 börjar så det ondas kamp att med alla medel förgöra Jesus. Men vid den sista måltiden 
ingår Jesus förbund med oss. Har jag valt att gå i förbund med Jesus? Hur har det blivit påtagligt i mitt 
liv?  
Petrus hade tidigare gått i förbund med Jesus. Han var beredd att med
Men nu i natten på gården med Jesus gripen eller bunden såg Petrus sin mästare. Som den människa 
han var svek modet och det tidigare löftet att gå med löftet blev nu för mycket och livspåtagligt. Hur 
många gånger har vi svikit Jesus? Men Petrus kom tillbaka. Han blev helt förlåten!  

 Jesus gå i fängelse och i död. 

 
28/1 2020, Luk. 22:66 – Luk. 24:12 
 
Nu börjar rättegången mot Jesus. Det är intressant att nu samtala om hela rättegångsprocessen i 
passionsdramat utanför påskveckan, som infaller hos oss om några månader. Det blir lite mer 
realistiskt att här se hur det judiska och romerska rättsväsendet både samverkar och misslyckas.  
Men i slutet ser man det korrupta. Det måste ha varit fullt kaos på natten till fredagen bland det 
judiska ledarskapet. Säkert var de sammankallade redan vid soluppgången. Hur skulle rättegången 
mot Jesus utföras? Strategin var klar: Jesus skulle avrättas.  Vad skulle huvudanklagelserna vara mot 
Jesus? Inte kunde man nu anklaga honom för alla helanden han gjort på sabbaten eller alla 
anklagelser Jesus haft mot dem, såsom att de suger ut folket, änkorna, att de bara tänker på sig själva 
egoister som de var. Nej nu måste man gå till själva kärnan. ”Är du Messias? Är du Guds son?” 
Jesus svarade inte direkt, för då tror de inte. Inte heller ställer Jesus motfrågor utan han går direkt till 
konsekvensen: ”Ni kommer att få se människosonen sitta på den gudomliga maktens högra sida”. 
Det räckte för Rådet. Nu skulle Jesus dömas av den romerska makten. Men vad hade Jesus gjort? 



Vem dömde Jesus till döden? Vi kom nog fram till att det var ”folkmobben” som dömde. Kanske det 
ligger något i detta att folket dömde. Den lagstiftande makten kunde inte döma Jesus. Men 
människan gjorde det. Så korsfästes Jesus av mig. Men skulden jag bar blev avlyft i o med att Jesus 
dör för mig. Skulden lyfts av då jag tror att detta gjorde Jesus för mig för att den synd jag bär inte ska 
tillräknas mig. Så står vi här alla vid korset och upplever världens räddning. Guds skapelses största 
mirakel. Guds räddningsplan är nu påbörjad och ansvaret ligger i mitt ja eller nej. Inga prestationer 
eller offer mer. 
 
11/2 2020, Luk. 24:13 – Luk. 24:53 
 
Vi stannade till vid frågan om hur Gud hjälper oss att förstå att det finns en gudomlig verklighet. 
Vittnesbörd gavs om gudomliga ingripanden och vad hjärtat tar emot i dessa Läsarsamtal och att 
tillsammans tolka bibelordet med de tankar som föds. Ett litet fönster öppnas mot den gudomliga 
verkligheten.  
Emmausvandrarna ger upphov till många frågor och också en aning om vad den nya Jesuskroppen 
betyder. De två personerna var så ivriga att lyssna att de inte såg den som gick bredvid. Det tycks ha 
varit en stor intensitet. Men när händerna bryter brödet ser de Jesus. Precis som vi i 
nattvardsstunden för vårt inre ser Jesus leende säga: Jag älskar dig. Gå i min frid. 
Jesus var inte en ande när han var uppstånden utan den kropp han bar är för oss en bild av den kropp 
vi ska bära vid vår uppståndelse. Tänk vad den gode Lukas har sammanfattat Jesus bra. Vi var alla så 
tacksamma för våra samtal med Lukas som Linda så bra har lett oss i. Dessa bibel- och 
samtalsgrupper vill vi ska spridas ännu mycket mer i församlingen. 
  
Nu börjar vi en ny länk kring Apostlagärningarna.  
 
 
Nästa Läsargrupp är 25/2 2020, kl 10:00.   Apg. 1 och 2 med Linda Alexandersson bok 
”Möte med Apostlagärningarna”.  Du som har läst hit: Kom med eller sök upp en annan grupp i 
församlingen. Fråga runt lite. 
   
Du som läser detta är Välkommen till nästa Läsargruppssamling i Högbergskyrkan. ”Grupp” låter 
lite instängt men den är öppen för alla. De som tror och inte tror. Vi startar alltid med rundan. Vad 
har hänt? Och så tar vi en kopp kaffe:  
 
Vi har haft stöd av Linda Alexanderssons bok ”Möte med Lukas”.  
Ta en penna och skriv ned de tankar eller frågor du har för varje kapitel. Vi samtalar om dessa tankar 
och frågor. Skriver du inte ned dem glömmer du oftast dina funderingar och reflektioner. 

 

Läs och 
arbeta med dina tankar och gör noteringar. Guds Ande talar till dig.  

Dessa små sammanfattningar är skrivna av Thomas Fogelberg, som haft samlingens frågor, 
anteckningar och guiden: ”Möte med Lukas” av Linda Alexandersson och bibeln framför sig.  



Läsargruppen i Högbergskyrkan 2019 och in i 2020

Om Lukas evangeliet

Läsargruppen är öppen för alla. Det finns inga krav för att vara med. Man är oftast med för samtalet och sin nyfikenhet på att få erfara mer från bibeln och andras erfarenheter. 

Den vill vara en livsnära smågrupp där vi även växlar i ämnen allt efter vad vi känner. Någon har en fråga och vill lyssna på svar. Andra har upplevelser att berätta. 

Ordet i bibeln som inspirerats av den heliga Anden (eller som grekiskan skriver: theopneustos = utandad-av-Gud) kan leda till att Anden inspirerar mig när jag läser (inandas-av-mig). Ja det är därför du inte behöver känna att du inte har läst så mycket innan, utan det är nu Gud vill tala till oss. 

Bibeln är ingen vanlig bok. Det är ett levande ord som bara du kan förhålla dig till. Ett sätt för Gud att ”tala” med och till mig genom sitt Ord. Gud söker mig. Läsningen har under hela den kristna kyrkans tid varit en del i den troendes kontinuerliga förvandling, växt och mognad. Många vittnar genom århundranden att den har gett kraft att orka med vardagen med kriser, besvikelser. Men också extra kraft att ge kärlek till andra via olika livsuppgifter eller gåvor vi fått. 

Under de senaste 60–70 åren i den moderna västerländska kyrkan har något hänt med bibelläsningen. Den har hos de flesta kristna minskat radikalt. Denna avsaknad av läsningen försöker Läsargruppen att reparera och det är vad som nu sker i många församlingar i Europa. Ett sakta uppvaknande sker nu inom alla Kyrkor. 

Det är lite över 500 år sen Luther spikade upp sina teser. Någon sa att det var långt viktigare att han översatte Bibeln från latin till det tyska språket så att varje tysk kunde läsa själv och Guds ande kunde tala. Så började översättningarna av bibeln till alla folk, inte bara för att läsas i kyrkan utan att kunna läsas personligen på kammaren, ”Gå in i din kammare” sa Jesus och menade både bokstavligt (ett avskilt ställe) och bildligt (det inre tysta rummet). Så kommer tron och Jesu efterföljd att bli en del av mig själv. Precis som det var tänkt. När ordet blev kött och också nedskrivet. Jesus möter du och jag i Bibeln.

Man kan via denna länk inspireras av att vara med i själva läsningen hemma utan att behöva känna att man måste gå på träffarna. Från och med nu läser vi Lukas evangeliet. ”Möte med Lukas” är en guide av Linda Alexandersson, som hjälper oss. 

På denna hemsida kan du själv följa med hemma genom att läsa texterna och ta del av kommentarer och själv fundera. 

 

4/12 2018, Luk. 1:1 – Luk. 2:21  



Dessa två kapitel är nog de mest lästa eller lyssnade ord som vi har i bibeln. Här möter vi Lukas som sakligt säger att många har skrivit samlade skildringar av de stora händelser som ägt rum. Allt har berättats av ögonvittnen från första stund. Och det vittnena hade sett och hört blev så omvälvande för dem att de blev omvända och blev Ordets tjänare resten av sitt liv.  Lukas har läst allt och lyssnat till allt från början och när han fått hela bilden beslutar han att skriva ned det i rätt ordning så att de upplysningar Theofilos fått ska förstås som helt tillförlitliga. Och HÖR även för oss. 

Om något är Världssensation så är Jesus födelse det. 

Några säger att Lukas evangeliet är ” de fattigas evangelium” eller att det är en utmaning för de rika att dela med sig. Lukas utmanar idag vårt välståndssamhälle till vilket vi har vår lojalitet. Det är mot Gud man ska sin lojalitet. Lukas återger obekväma liknelser till bekväma människor. Jag tror han valde ut de liknelser som lyser starkast.



Vi fick följande frågor:

1. Har du någon gång upplevt att du fått ett budskap från Gud?

2. Har du någon gång fått änglabesök eller hört om andra som fått det?

3. Om Gabriel hade kommit till dig? Hade du reagerat närmast som Sakarias eller Maria? 

I början av Lukasevangeliet får männen träda tillbaka. Sakarias tystas. Kvinnorna träder fram med Lovsång och gudomliga hälsningar. Världssensationen bärs av kvinnorna. Javisst de ger liv och föder liv. Det finns en gudomlig glans av liv och födande hos kvinnorna som Lukas nu historiskt lyfter fram. Bara det en världssensation som världen fortfarande inte är färdig med.

1. Hur föreställer du dig Maria?

2. Tror du att Jesus kom till genom helig ande?

3. Läs Marias lovsång och Sakarias profetia. Vad fastnar du för?

4. När på året föddes Jesus?

5. Varför firar de kristna julen 24- 25 dec?

Ja de sista 2 frågorna svarar inte bibeln direkt på, men forskarna pekar på omvärldsfakta som att det var för kallt i december för fåren att vara ute om natten och det var lämpligt att under 300 talet e Kr förlägga julen till andra vintersolsfirande religioner. (Jmfr Nordens och Nordtyska blotning, att dyrka med offer vid vintersolståndet 21 dec) 



Var föddes Jesus? I ett stall säger alla. Men hur såg det ut bland vanliga fattiga judar som Maria och Josef kom till i ett fullbelagt Betlehem? De kom till släktingar då Josef härstammade från Betlehem säger forskare. Hur såg husen ut? Utgrävningar visar på ett rum där alla sov och mat lagades. Om natten togs djur in på ett lägre golv så att djurens urin och avföring kunde rakas ut utan att förorena rummet. Bredvid rummet fanns det ett gästrum. Så var den judiska seden. Gästrum och härbärge har samma betydelse i det ord Lukas använder. Gästrummet var nog fullt med andra släktingar och det praktiska var att Maria födde i ”allrummet”. På dagen används krubban som vagga och på natten finns den för djuren.

1. Förstör denna framställning julevangeliet för dig eller vidgar den förståelsen?

2. Spelar det någon roll om Jesus föds i ett stall eller i ett judiskt enkelt ”allrum”? Om så på vilket sätt?

3. Om vi antar att Lukas ”forskning” visar honom Jesu fokus på orättfärdiga förhållanden. I Lukas berättas om herdarnas besök hos Jesus. Hos Matteus kom stjärntydare.  Varför tror du att berättelserna skiljer sig åt?



15/1 2019, Luk. 2:22 – Luk. 3:20



I det andra kapitlet följer vi den lilla fattiga familjen. Maria hade häpnat över vad herdarna hade sagt om barnet. Hon tog det till sitt hjärta och begrundade det. Sen började småbarnslivet som tycks ske på vanligt judiskt sätt. Omskärelse och namngivning följer efter 8 dagar i Betlehem. Sen vandring till templet i Jerusalem. Seden bjuder att Jesus som förstfödd son ska helgas åt Gud. Många gudstroende judar väntade ständigt på Messias. Nu börjar vi se Guds plan. Anden leder den gamle Symeon fram till barnet så också Hanna med sin profetiska gåva. Jesus det lilla knytet var inte bara till för judarna utan för hela världens frälsning säger Symeon och lyfter upp barnet mot Gud i lovprisning. Tänk att en enkel man innan jordelivet ska slockna står med Guds son i famnen. Vi anar lovprisningen eka i pelargångarna. Ack så svårt att senare förstå. Var Jesus en fridsfurste eller skulle hans budskap också möta motstånd och död, lidande, hat och kärlek om vartannat? 

Det är mycket vandringar även flykt till Egypten och sen hem till Nasaret. Men sen varje år vandrade man vid påsken till Jerusalem. Man anar att under åren i Nasaret så får Jesus av far och mor mycket undervisning. Nog hade Maria och Josef förstått att detta barn sög åt sig alla berättelser om Guds omsorg om sitt folk. Psaltarpsalmer sjöngs i hemmet och texter återgavs från synagogan. Böner bads och sjöngs. Så när han precis innan tonåren kom till templet var han beredd att fråga och lyssna till lärarna i templet. Nu var nyfikenheten väckt hos Jesus. Pappa och mamma kunde inte ge allt. Det fanns lärare och skriftlärda att fråga. Varför? Hur?

Vi samtalade om Guds tilltal till oss. Har vi varit med om detta på något sätt. Ja, det har vi nog även om vi inte riktigt förstod. Men mycket av barn och ungdomsårens tilltal har vi också bevarat i våra hjärtan. Hur har vi haft det med äldre förebilder? Jo, de finns men är ofta inte så många. Men vissa har gjort stort livsavtryck hos oss.

I det tredje kapitlet kom vi in på Johannes och omvändelsebegreppet.  Vad vänder man sig bort ifrån och vad vänder man sig till? Är omvändelse ett engångsbegrepp och sen är det klart?  Eller sker det dagligen i det ständiga mötet med Jesus? Är det en ritual eller ett hjärtats kontinuerliga samtal med Jesus? Är det små kärleksförklaringar? Jesus jag litar på dig. Här är jag. Jag älskar dig. Vad vill du att jag ska göra idag? Nu överlåter jag mig i dina händer. Jesus led mig.

Eller finns det inte alls?



12/2 2019, Luk. 3:21 – Luk. 5:11



Så döps Jesus som de andra.  Men han blir också fylld av helig Ande och bekräftad av Gud: ”Du är min älskade son och den jag utvalt”.

Vad ska denna Andes kraft användas till?  Jesus möter den personifierade ondskan direkt.  Satan, ondskans makt, ska nu göra en deal med Jesus. Det är bäst att göra det just nu när Jesus har kraften.

”Jag”, säger satan, ”har all makt i hela världen”. I ett ögonblick ser Jesus hela världen med dess riken. ”Denna härlighet som jag råder över med min makt kan bli din om du tillber mig. Jag är världshärskaren som har makt att ge den åt vem jag vill” säger djävulen till Jesus.

Visst har satan makten över världens riken idag också. Vi anar till vilka han har givet den, men vill inte gärna prata eller predika om det.  Tvivlar vi på det? Vi har världshistorien, dagens krigshot och en annalkande klimatkatastrof. Tror vi på djävulen? Jo vi tror på en personifierad ondska som råder idag. Vi kunde inte förstå varifrån och varför denna ondska finns.   Men vi funderade på hur vi själva frestas. Kanske vi inte vill berätta om dessa inre kamper.



Nu blir det spännande. Med Andens kraft inom sig ska vi nu följa Jesus. Vad gör han först, skriver Lukas? Lukas har ju forskat i alla berättelser och vad som finns nedskrivet. Lukas har gjort en research som det heter idag. Precis som Uppdrag Granskning. Var ser vi Jesus nu? Jo i hans hemstad. Där står han nu i synagogan och man gav Jesus Jesajas bok som han öppnade och fann (är det Anden som leder? Jovisst) det ställe där det står: Läs själv Luk. 4:18-19. Sen rullade han ihop bokrullen och tittade ut på människorna. ”Detta är nu uppfyllt!” Här kom Jesus Programförklaring i två verser från profeten Jesaja. Detta är kanske det verkliga missionsuppdraget för oss som vill kallas lärjungar. Men var är då missionsbefallningen? Jo visst ska vi i ord och handling visa på Jesus men uppdraget är kristallklart för oss var och en. Visa på kärlek, glädje, befrielse, livsmening och fullständig frihet. Kämpa med Anden. Själva klarar vi inget av detta.

Vi tycker nog att vi mer ska fördjupa oss i Jesus Programförklaring. Vad betyder den för mig idag?

Resten av Lukas berättelse är exempel på hur Jesus helar, befriar, gläder, ger livsmening. Det börjar med Petrus, den kraftfulle fiskaren, som framför Jesus ser hela sin livssynd men nu befriar Jesus Petrus för att han ska kunna leva ett kraftfullt lärjungaliv.

Vi fortsätter att följa Jesus färdplan steg för steg för att ge oss som lever idag syndernas förlåtelse.

Därför går vi nu vidare till nästa träff.



12/3 2019, Luk. 5:12 till Luk. 6:49



Nu ska vi se hur Jesus praktiserar att ge förtryckta frihet. Han möter en spetälsk som slänger sig ned framför honom. Jesus t o m rör vid honom, denna helt utstötta, livsfarligt sjuka individ. Han blev helad.  Stora skaror av, som vi får förmoda, fattiga och sjuka människor blir botade men de får också lyssna till Jesus kärleksbudskap. Visst lever Jesus ut sin programförklaring. Men det tar på krafterna för Jesus. Han drar sig undan för att helt överlämna sig till Gud och be om vägledning och kraft.  Ett livsexempel som vi ofta helt glömmer bort. Den fulla överlåtelsen.

Men det var inte bara fattiga som Jesus reser upp från förtrycket och utanförskapet. Vi får anta att Levi som var tulltjänsteman var rik med ett eget stort hus som var lämpligt för fest. Alla tullinkomster gick inte till det romerska skatteväsendet utan vi förmodar att en del stoppades i egen ficka. Även den rike Levi kände utanförskapet från samhället. 

Vi samtalade om hur utanförskapet eller förtryck kan te sig idag. Vilka skulle behöva befrias? Vi nämnde det stora antal ungdomar som känner psykisk ohälsa. Nyligen gjorda undersökningar pekar på att ca 45% av alla flickor i gymnasiet mår inte bra. Vad fattas?  Hur skulle Jesus ha gjort idag? Till Levi sa Jesus: Följ mig. Levi lämnade allt.

Hur arbetar församlingarna med dessa frågor idag? Det är skrämmande hur svarslösa vi är men det finns exempel på intresse när Bibeln presenteras uti i skolorna.

Jesus mötte inte bara de sjuka. De perfekta och ”rättfärdiga” fariséerna var hela tiden på sin vakt och övervakade Jesus. Jesus hotar fariséernas position och rikedom; tempelskatten. Jesus måste bort. Vilka har makten idag och kräver att de kristna ska bort? Vi ser det inte än i Sverige kanske men vi nämnde världens största länder som Kina och Indien. Jesusnamnet ska bort. Det är en klar målsättning. Jesus utmanar makten även idag.



Det är märkligt att läsa att bara en kort tid efter läsningen i synagogan ur Jesaja så talar nu Jesus till både apostlar, lärjungar och folket om sin Programförklaring med egna ord. Det är de fyra saligprisningarna till de som inte har, de fyra veropen till de som har allt. Att älska fienden och att inte döma andra. Och tänk på att du känns igen på din frukt. Hur bygger du ditt liv och vad bygger du det på? Vad utmanade oss mest när vi läste dessa ord från Luk 6: 20 - 49? Jovisst är det svårt att känna igen sig. Inte vill vi öppna vårt hjärtas hemligheter. 



16/4 2019, Luk. 7:1 till Luk. 8:21



Vi berättade lite om det som berört oss den senaste tiden. Om hälsan, problem och glädjeämnen. Alla har vi något att dela eller också passar vi. 

Vi läste högt ur tre korta kapitel ur Lindas bok om Lukas. 

Visst utmanar Jesus sin samtid. Han angriper allt som låser inne människor: sociala strukturer, fördomar och det religiösa ledarskapet. Människor har kärleken inom sig, vet vad som egentligen är rätt. Nu kommer en man som lyfter fram allt i ljuset och man känner sig bekräftad. Men också att man förstår att det inte rätt att fokusera så mycket på flisan i den andres öga utan mer på sin stora bjälke i det egna ögat. Det som förvrider verkligheten.  Utlänningar är lika mycket värda som oss. Gud visar barmhärtighet åt alla. Vilka människor runt omkring oss är förebilder och visar barmhärtighet? Vad driver dem och vad kan vi lära av dem?

Jesus säger att den som får litet förlåtet visar liten kärlek. Beror det på att vi själva tycker att vi är ”små syndare” och därför inte förstår förlåtelsens hela verklighet. Händelsen inträffade när en farisé faktiskt bjöd hem Jesus på en måltid. Alla fariséer tyckte inte illa om Jesus. Men det var kvinnans tro när hon trängde sig in till måltidsgemenskapen som hade hjälpt henne till hennes kärlekshandlingar. Hon bara måste få tvätta Jesus fötter med sina tårar och sen torka dem med sitt långa hår, Hon kysste sen fötterna och smorde dem med sin dyra olja. Att hon vågade? Vilken kraftfull manifestation av en ”synderska”. Det var tron. Vad hade hon varit med om i mötet med Jesus? Vi kan bara ana vilken kärlek hon hade mött. Och en fullständig förlåtelse. Nu gav hon i tacksamhet tillbaka till den som hade förlåtit hennes trasiga liv.

I nästa stycke visar Jesus på hur han ser på familjen. Här börjar rörelsen att definiera ett vidare par/eller familjeperspektiv. Våra föräldrar och bröder är alla som hör Guds ord och handlar efter det. Hur ser vi på församlingen idag? Är det en familj i vidare bemärkelse?    



7/5 2019, Luk. 8:22 till Luk. 9:22



Ur lärjungarnas synvinkel tar Jesus med dem till utlandet. Där har de aldrig varit förut. Vad ska möta dem? Först en väldig storm som Jesus befallde skulle stilla sig. Sen mötte de en besatt man som naken kom springande emot dem. Nu befallde Jesus i ”utlandet” att den onde anden skulle fara ut ur mannen. Jesus tilltalar demonen och befaller den att fara in i svinen. Vad upplever lärjungarna?

Är det Jesus eller Gud och sen en talande ond ande. Lärjungarna är fyllda med frågor. Vi får frågan om det finns en andlig kamp i välden idag mellan djävulskt och det goda? Vi läste redan i Luk 4:6 att djävulen har fått makten över riken och härligheter som nu ligger i djävulens händer. Eftersom djävulen ljuger så anser hans sig ha den makten. Märker vi det? Paulus bekräftar att vi måste ta på oss Guds rustning då vi kämpar mot djävulens lömska angrepp, inte mot människor med kött och blod. Är det så att vi idag är omedvetna om dagens verkliga ondska och dess olika skepnader som i sina lömskheter tränger in överallt? Är vi lurade in i ”feeling good” syndromet?  

Luk 8:40 -56 handlar om två kvinnor. En är 12 år från god, rik familj och en har i 12 år lidit av blödningar som gjort henne utfattig, oren och utstött.  Det är mycket dramatik, brådska, ljud med många människor runt omkring som vi kan identifiera oss med. Här kan vi öva meditation och tänka oss in hur de olika personerna känner och tänker. Sådana övningar att placera sig i tid och rum med människor tillsammans med Jesus kan ge insikt och vishet. Någon har sagt: ”Ditt mod har hjälpt dig”. ”Ditt hopp och din tro på att jag skulle vilja bota dig har hjälpt dig”   

Så är det dags. Nu är första ”utbildningspasset” klart för lärjungarna. Kan det ha varit ett år? Nu ska de bli ambassadörer för Gudsriket. De har hört programförklaringen. Sett, hört och upplevt och mentalt bearbetat allt. Gudsriket är på väg men behöver fler ambassadörer än Jesus. Nu blir de totalt 13 stycken. Nu börjat praktikperioden. Men var är verktygen, alla hjälpmedel, ryggsäcken med mat, vatten och ombyten? Och pengarna? Det kostar ju.  Nej ni behöver bara era kläder och sandaler. Här får ni makt och kraft av mig! Skulle du våga ge dig ut på ett uppdrag för Gud utan att ta med något?  Hur långt sträcker sig min och din tillit till Jesus? Hur ser du på kraften och den helige Anden = Hjälparen?

Säger vi som Petrus: Du är Guds Messias = den gudomligt utvalde = ”Detta är min älskade son, han är min utvalde. Lyssna till honom.” Lyssnar vi till honom? Prövat vi tilliten till honom?



4/6 2019, Luk. 9:23 till Luk. 10:37



Vad betyder efterföljelsen för mig idag? Vad betyder att mista sig själv? Vi duckar för lärjungaskapets krav. Visst gör vi allt för att rädda vårt liv. Att följa Jesus på lidandets väg är svårsmält att samtala om. Men att göra tjänandet till ledarideal kan vi kanske förstå storheten i men hur praktiserar jag det? Frågorna om vad vi väljer i livet blir vi aldrig färdiga med. Och vad kostar det? Vad är vi kallade till just idag, i vår ålder och livsplats?  Det blir frågor som vi bär med oss.



Det tycks som lärjungarna efter Jesus uppmaning att följa honom blir nedslagna. Jesus ger exempel på vilka svar vi ofta ger när vi ombeds följa honom. Dvs de inre ursäkterna. De som hörde Jesus uppmaningar tycks ha varit många. Kanske de också behövde tid att tänka efter.  Jesus märkte nog vad som pågick i deras inre. Men trots detta utsåg nu Jesus ytterligare (till de tolv) 72 stycken ”ambassadörer” som två och två skulle gå före Jesus till olika städer och platser dit Jesus ämnade sig. De skulle bota sjuka och säga till folket att Guds rike är nära. Vi pratade om kraften i Jesu namn och om den är densamma för lärjungar idag. Vi tror det men varför släpper vi inte fram den? Vi tror att detta stycke talar till oss om mission i Jesu namn och kraft. Vi får gå före och Jesus är skördens herre. Lärjungarna hade lyckats och var glada. Men möts av Jesus ord att det inte är prestationen vi ska glädjas åt utan mer relationen: att våra namn är upptecknade i himlen. Vi kände igen lärjungarna då vi är människor som de som gläds åt prestationer och bekräftelser. 



Liknelsen om den barmhärtige samariten kan vi. Men frågorna om balansen mellan att ära Gud och tjäna Gud i vårt eget liv kom upp. Vad skulle vi behöva göra med eller mindre av för att hitta den balansen? Frågan om vilka ”nästor” har vi svårast för att älska och att tjäna hoppade vi inte över men tog oss med hem över sommaren. 

 

10/9 2019, Luk. 10:38 till Luk. 12:12



Vi var väldigt få denna gång och fick besök av en nyanländ som behövde hjälp. 



8/10 2019, Luk. 10:38 – Luk. 12:12  



Idag var vi många och vi fick i början tillfälle att dela olika saker som kändes viktiga. En samtalsgrupp är fri genom att deltagarna gärna få berätta vad man funderar på och varit med om. 

Vi kom sen in på den otroliga kamp som det religiösa ledarskapet för mot Jesus. Det verkar som att deras ondska hela tiden följer Jesus som en skugga när han med kärlek hjälper folket. Människor helas både fysiskt och psykiskt. Folket häpnar. Vi kan tänka oss en folkmassa där man på olika sätt utrycker sin förundran. Vi tror att många sjunger, skriker och tackar sin Gud som de tror på och ärar.

Detta har aldrig skett förut och fariséerna ser faran. Nu tappar de nog makten.

Man försöker sig på det värsta en människa kan göra: anklaga Jesus för att bota med djävulens hjälp. Som vanligt skrynklar Jesus sönder deras onda tankemönster. Men nu har de nått en gräns. Vi pratade mycket om den heliga anden och vad den betyder för våra liv. 

Jesus börjar att ropa sin heliga vrede över hyckleriet som fariséerna står för. Vi kände att Jesus är ursinnig på dessa mäns ondskefulla karaktärer som drivs av vinningslystnad och ondska. Men nu också av avund.

På något sätt upplevde vi att Jesus säger till oss att detta misstänkliggörande av framtidens lärjungar kommer att fortsätta. Var då inte bekymrade eller rädda: Ty när detta sker så ska den heliga anden låta er veta vad ni behöver säga och göra.



22/10 2019, Luk. 12:13 – Luk 13:35  



Jesus pekar på fel fokus i livet. Habegäret och vinningslystnaden. Livet beror inte på överflöd av ägodelar. Eller kapitaltillväxt som sker genom orättfärdiga system. Vi pratade om den stora trygghet vi har i västvärlden med vårt skattesystem som försöker fördela mellan rik och fattig. Se upp säger Jesus med samlandet av jordiska skatter. Vi pratade om att släppa taget om det materiella. Vad skulle hända med mig om jag valde en enklare livsstil.

Efter 2000 år har vi inte bara tappat fokus mot livets mening men också nu förstört hela skapelsen. 

De krokryggade kvinnornas evangelium lyfte Linda fram. Alla världens kvinnor som genom sekler lever under förtryck kommer att få räta på sig och prisa Gud. Senapsträdet är ett ogräs och kan vara en bild av hur Gudsriket kommer att tillsammans med surdegen växa och breda ut sig överallt. Inget kan stoppa Gudsriket.



5/11 2019, Luk. 14:1 – Luk 15:32  	



Denna gång läste vi ur Lindas guidebok. Om girighet, generositet och gästfrihet. Linda målar upp en skarp bild om hur Jesus blivit inbjuden till en måltid hos en maktfull farisé, en ”minister” i rådet, den judiska ministären. Linda tror att han ville ”checka” upp denne Jesus hemma hos sig själv?  Jesus böjer sig inte för makten utan botar framför ögonen på dem, på själva sabbaten. Jesus tror att även en egoistisk och segregerad farisé kan bli omvänd. Jesus kämpar på med att förklara Gudsrikets principer.

Vår samling ägnades därför om segregation, klasskillnader hos oss. Klansamhällen som bara har lojalitet mot själva inre gemenskapen och inte samhället. Hur kan vi riva de murar som omger oss och de klansamhällen som vi ser och kanske själva är del av? Vad är vår personliga brottningskamp med personliga ägodelar, generositet, ödmjukhet, egon och status. Jobbiga frågor för oss.



19/11 2019, Luk. 16:1 – Luk 17:19  



Den ohederlige förvaltaren kallas han i alla bibelöversättningar. Men är han ohederlig? Han skriver ju egenmäktigt ner de fattigas skulder.  Var det av sin egen kapitalavkastning han tog pengarna? Det kanske är det vi ska göra idag. Hur ska det fattiga i världen kunna leva klimatsmart om vi inte tar från vår rikedom och skriver av de fattiga ländernas skulder. Så att de kan investera klimatsmart. Är det inte det som måste hända idag när planeten nu går in i katastrofen. 

Liknelsen om den rike mannen och Lasaros känns också bekant idag. De rika i Sverige ser Lasaros varje dag. Är den äkta efterföljelsen att avskriva skulder, förlåta synder, tillit till Jesus och att bry sig om de fattiga??

Så fortsätter Jesus sin väg mot Jerusalem. Ideligen undervisande. Tjäna Herren med glädje. När du möter Guds godhet så ge Gud äran.



3/12 och 17/12 2019, Luk. 17:20 – Luk. 20:47 



Det har gått över 2000 år sen Jesus talade om att Människosonen skulle komma tillbaka. Ska vi sluta vänta? Guds rike finns till viss del redan här och bor i och ibland oss. Visa barmhärtighet, älska våra fiender, döm inte våra medmänniskor. Vilka ska tas med och vilka ska lämnas kvar när Människosonen kommer? Vad är kriterierna? Tron eller att vara som barn eller vår solidaritet med de utsatta? Kan rika komma till himmelen? Är himmelen något alldeles för enkelt. Är Gudsriket något som Gud gör nytt? En ny jord och en ny skapelse där allt är som det var menat. Det onda är för alltid borta. 

Liknelsen om de tio punden får en annan tolkning med kapitalismen som envåldshärskare. Vår gamla tolkning är problematisk. Jesus är en visselblåsare som utmanar de rika och mäktiga. Han har ständigt möten och samtal med den hycklande, oärliga religiösa eliten.

När Jesus red in i Jerusalem följde folkets jubel av Jesu gråt. Vad skulle Jesus glädjas och gråta över om han besökte Ludvika idag?

Petrus, Paulus, Jakob, Johannes var en del av det nya ledarskapet i församlingen i Jerusalem. Hur har nutidens kristna ledarskap fått sin auktoritet? Hur ser kallelsen till ledare ut idag?

Vi samtalade om vad som idag kan menas med att ge kejsaren vad som tillhör kejsaren och ge Gud det som tillhör Gud?  Är kanske den fulla tron och tilliten på Jesus det sätt vi tjänar Gud via Jesus? 

Det gör oss rättfärdiga. Goda samhällsmedborgare tjänar staten, bryr sig, betalar för sig och bildar sig?



14/1 2020, Luk. 21:1 – Luk. 22:65 



I Luk. 20:47 skriver Lukas om Jesus anklagelser mot de skriftlärda ” som äter änkorna ur husen”.  Visst känner vi även idag till alla typer och grader av girighet hos andra men även hos oss själva.  Så kommer då iakttagelsen av änkan som lägger sina sista slantar i tempelkassan. Så var det inte alls tänkt att hon skulle utblotta sig. Nej även om hon ”gav mer” än vad alla de andra gjorde av sitt överflöd fick det inte gå så långt med fariséernas pålagor att fattiga blir barskrapade. Det verkar som fariséernas ondska leder till folkets förtryck och templets fall.  Sedan antyder Jesus om hur det ska bli vid hans återkomst. Vi ska alltid vara på vår vakt och inte bara vara upptagna av livets bekymmer utan be om kraft att undfly det som kommer att hända när Jesus återkomst snart står för dörren. Be mer att få ta emot än att skaffa själv. 

Nu börjar nedräkningen. Jesus var med andens kraft målmedveten och kämpade på. Varje dag UNDERVISADE han i templet och på natten, tycks det, sov han ensam under något ute på berget vid Olivberget. Jag gissar att berget var en utmärkt plats för kampen på natten och inhämtande av kraft i hans morgonbön. Tänk att se solen och nåden stiga upp över Jerusalem. Vad ska jag undervisa om idag? Tänk vad Jesus har undervisat och fortsätter om vi vill även idag.



I kapitel 22 börjar så det ondas kamp att med alla medel förgöra Jesus. Men vid den sista måltiden ingår Jesus förbund med oss. Har jag valt att gå i förbund med Jesus? Hur har det blivit påtagligt i mitt liv? 

Petrus hade tidigare gått i förbund med Jesus. Han var beredd att med Jesus gå i fängelse och i död.

Men nu i natten på gården med Jesus gripen eller bunden såg Petrus sin mästare. Som den människa han var svek modet och det tidigare löftet att gå med löftet blev nu för mycket och livspåtagligt. Hur många gånger har vi svikit Jesus? Men Petrus kom tillbaka. Han blev helt förlåten! 



28/1 2020, Luk. 22:66 – Luk. 24:12



Nu börjar rättegången mot Jesus. Det är intressant att nu samtala om hela rättegångsprocessen i passionsdramat utanför påskveckan, som infaller hos oss om några månader. Det blir lite mer realistiskt att här se hur det judiska och romerska rättsväsendet både samverkar och misslyckas. 

Men i slutet ser man det korrupta. Det måste ha varit fullt kaos på natten till fredagen bland det judiska ledarskapet. Säkert var de sammankallade redan vid soluppgången. Hur skulle rättegången mot Jesus utföras? Strategin var klar: Jesus skulle avrättas.  Vad skulle huvudanklagelserna vara mot Jesus? Inte kunde man nu anklaga honom för alla helanden han gjort på sabbaten eller alla anklagelser Jesus haft mot dem, såsom att de suger ut folket, änkorna, att de bara tänker på sig själva egoister som de var. Nej nu måste man gå till själva kärnan. ”Är du Messias? Är du Guds son?”

Jesus svarade inte direkt, för då tror de inte. Inte heller ställer Jesus motfrågor utan han går direkt till konsekvensen: ”Ni kommer att få se människosonen sitta på den gudomliga maktens högra sida”. Det räckte för Rådet. Nu skulle Jesus dömas av den romerska makten. Men vad hade Jesus gjort?

Vem dömde Jesus till döden? Vi kom nog fram till att det var ”folkmobben” som dömde. Kanske det ligger något i detta att folket dömde. Den lagstiftande makten kunde inte döma Jesus. Men människan gjorde det. Så korsfästes Jesus av mig. Men skulden jag bar blev avlyft i o med att Jesus dör för mig. Skulden lyfts av då jag tror att detta gjorde Jesus för mig för att den synd jag bär inte ska tillräknas mig. Så står vi här alla vid korset och upplever världens räddning. Guds skapelses största mirakel. Guds räddningsplan är nu påbörjad och ansvaret ligger i mitt ja eller nej. Inga prestationer eller offer mer.



11/2 2020, Luk. 24:13 – Luk. 24:53



Vi stannade till vid frågan om hur Gud hjälper oss att förstå att det finns en gudomlig verklighet.

Vittnesbörd gavs om gudomliga ingripanden och vad hjärtat tar emot i dessa Läsarsamtal och att tillsammans tolka bibelordet med de tankar som föds. Ett litet fönster öppnas mot den gudomliga verkligheten. 

Emmausvandrarna ger upphov till många frågor och också en aning om vad den nya Jesuskroppen betyder. De två personerna var så ivriga att lyssna att de inte såg den som gick bredvid. Det tycks ha varit en stor intensitet. Men när händerna bryter brödet ser de Jesus. Precis som vi i nattvardsstunden för vårt inre ser Jesus leende säga: Jag älskar dig. Gå i min frid.

Jesus var inte en ande när han var uppstånden utan den kropp han bar är för oss en bild av den kropp vi ska bära vid vår uppståndelse. Tänk vad den gode Lukas har sammanfattat Jesus bra. Vi var alla så tacksamma för våra samtal med Lukas som Linda så bra har lett oss i. Dessa bibel- och samtalsgrupper vill vi ska spridas ännu mycket mer i församlingen.

 

Nu börjar vi en ny länk kring Apostlagärningarna. 





Nästa Läsargrupp är 25/2 2020, kl 10:00.   Apg. 1 och 2 med Linda Alexandersson bok

”Möte med Apostlagärningarna”.  Du som har läst hit: Kom med eller sök upp en annan grupp i församlingen. Fråga runt lite.

  

Du som läser detta är Välkommen till nästa Läsargruppssamling i Högbergskyrkan. ”Grupp” låter lite instängt men den är öppen för alla. De som tror och inte tror. Vi startar alltid med rundan. Vad har hänt? Och så tar vi en kopp kaffe: 



Vi har haft stöd av Linda Alexanderssons bok ”Möte med Lukas”. 

Ta en penna och skriv ned de tankar eller frågor du har för varje kapitel. Vi samtalar om dessa tankar och frågor. Skriver du inte ned dem glömmer du oftast dina funderingar och reflektioner. Läs och arbeta med dina tankar och gör noteringar. Guds Ande talar till dig. 



Dessa små sammanfattningar är skrivna av Thomas Fogelberg, som haft samlingens frågor, anteckningar och guiden: ”Möte med Lukas” av Linda Alexandersson och bibeln framför sig. 

