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Klarer du å lese 
i Bibelen i

Bli med på å lese Lukas-evangeliet!

Klarer du å åpne Bibelen og lese ett stykke hver dag i 28 
dager? Gud er glad i deg og vil være sammen med deg. Å 
lese i Bibelen er en fin måte å være sammen med ham. 

1. Begynn med å be en bønn
Kjære Gud
Takk for at du vil være sammen med meg! 
Vis meg noe om meg og deg i dag. Amen

2. Les teksten

3. Tenk gjennom 
Hva var rart med teksten? 
Hva var fint med teksten? 
Var det noe nytt i teksten som du ikke hadde hørt før?

4. Hvis du finner noe du liker godt, kan du streke 
under det.

Har du lyst til å spørre om noe av det du leste? Spør oss i 
intro da vel.

Send en SMS til 26660 med kodeord intro eller på mail til 
intro@nlm.no
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“Vær ikke bekymret”, sa Jesus. Det er lettere sagt enn gjort! 
Livet er jo fullt av store og små ting vi kan bekymre oss for: 
Ting vi ikke får til, foreldre som krangler eller venner vi ikke 
vet om vi kan stole på. Heldigvis er ikke ordene fra Jesus et 
krav, men en invitasjon! Gud som bryr seg om fuglene, bryr 
seg også om oss. Det er godt å vite!

Syns du det mangler noe her? Vi pleier å be bønnen “vår Far” 
slik den blir gjengitt i Matteus kapittel 6 vers 9-13. 

Let i teksten: Hva mangler i Lukas sin Fader vår?

Det er lett å forstå at Marta blir irritert på søsteren som 
koser seg med gjestene, mens hun må gjøre alt arbeidet! Så 
utrolig urettferdig! Men Marta gjorde noe smart: Hun gikk 
til Jesus med irritasjonen sin og fortalte ham akkurat hva 
hun følte! 
Det er det som er så fint med Jesus. Han tar imot oss, 
også når vi er sinte og lei oss. Når vi har fortalt Jesus om 
det som irriterer oss, kan vi øve oss i å lytte til det han 
har å si. Kanskje opplever vi, som Marta, at Jesus har noe 
overraskende å komme med!

Lukas 10, 38-42Lukas 10

Lukas 11, 1-4   Lukas 11

Lukas 12, 22-24  Lukas 12
Ukas oppgave 2 Foreldres oppgaver er blant 
annet å passe på, lytte til, snakke til, rettlede, 
hjelpe og gi barna det de trenger. Det finnes 

mange eksempler fra tekstene denne uka om at Jesus gjorde 
nettopp det. Skriv ned et eksempel på at Jesus gjorde noe 
som en god forelder pleier å gjøre. Skriv svaret på side 2.

Tenk nå er du halvferdig med bibelleseplanen. I dag er 
det også en anderledesdag- og vi leser fra en annen bok. 
Visste du at disse forkortelsene viser to forskjellige bøker i 
Bibelen: Joh. og 1. Joh? Den første av disse to er evangeliet 
Johannes. På samme måte som Lukasevangeliet, så handler 
Johannesevangeliet om hva Jesus gjorde mens han levde 
på jorda. Dagens tekst er fra Første Johannesbrev, et av 
brevene disippelen Johannes skrev. Denne uka har du fått 
lest litt om hvordan det var for disiplene å være sammen 
med Jesus. Vi kan også være sammen med Jesus. Tenk at vi 
er hans barn. Sjekk ut film 3 om Lukas, og se forklaringen på 
lignelsen om hvordan det er å ha Gud til far.

1. Joh 3, 1-3
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Treenigheten er et vanskelig ord. Det betyr at Gud på 
en måte er en Gud, men samtidig tre personer. I disse 
bibelversene er hele treenigheten synlig til stede: Jesus i 
vannet, Gud Fader som en stemme fra himmelen og Den 
hellige ånd som en due over vannet!

             Sjekk ut: Hvis du er døpt, - vet du hvilken dato det skjedde?

Dette er kanskje Bibelens mest kjente tekst – er du enig? 

Let i teksten: Hvilket tegn skulle gjeterne se etter når 
de  gikk for å lete opp den nyfødte frelseren?

Lukas er en av fire forfattere som har skrevet om livet til 
Jesus, og her forklarer han hvorfor han har tatt på seg en 
så stor oppgave: Lukas vil vise hvor troverdig og pålitelig 
historien om Jesus er. 
Vi vet ikke så mye om Teofilos, mannen Lukas skriver boken 
sin til. Men navnet Teofilos har en helt spesiell betydning. 
Navnet betyr ganske enkelt “Guds venn”. Og det må vel bety 
at alle vi som ønsker å være en venn av Gud, kan tenke at 
boken fra Lukas er skrevet akkurat for oss?

Lukas 1, 1-4 Lukas 1

Lukas 2, 6-12   Lukas 2

Lukas 3, 21-22   Lukas 3

Jesus snakket ofte i lignelser når han skulle fortelle noe 
viktig. Lignelser er korte fortellinger eller sammenligninger 
som på overflaten handler om hverdagslige ting, men som 
har en dypere mening. Lignelsen om de to mennene handler 
altså ikke egentlig om hvordan man bygger solide hus. 

I dag er det å være toller et helt vanlig, hederlig yrke. Slik var 
det ikke på Jesu tid! Tollerne var jøder som krevde penger 
fra andre jøder på vegne av de upopulære romerne. Tollerne 
hadde gode muligheter for å gjøre seg rike ved å lure til seg 
for mye penger. Ikke rart at tollerne ble satt i samme bås 
som syndere!

Her leser Jesus høyt fra profeten Jesaja i GT. Slik avslører 
han hva som er oppdraget hans her på jorden: Jesus er 
kommet for å sette mennesker fri!  

Til å gruble på: Hva skulle Jesus sette mennesker fri 
fra, tror du?

Lukas 4, 16-21   Lukas 4

Lukas 5, 29-32  Lukas 5

Lukas 6, 46-49   Lukas 6

Ukas oppgave 3 Hvorfor skulle jorden ligge 
brakk og hvile hvert syvende år? (sjekk vers 11) 
Skriv svaret på side 2.

I Lukasevangeliet kan vi av og til lese at Jesus og menneskene 
rundt ham snakker om loven og profetene. Lovene hjalp 
israelsfolket til å fungere sammen og ta vare på hverandre, 
sånn som vi så i dagens tekst. Loven er veldig detaljert og 
handler om veldig mye forskjellig. Det finnes til og med en 
lov om mugg på klær (3. Mos 13, 47- 59). Utfordringen er 
at det er ingen mennesker som klarer å gjøre alt riktig, sånn 
som det står i loven. Derfor kan ingen bli rettferdige for Gud 
ved loven. Jammen godt at Gud har en redningsplan.

Film 4 om Lukas som viser noe av det neste ukes tekster 
handler om. Nå begynner det å handle mer og mer om Guds 
redningsplan og hvordan den utartet seg.

2. Mosebok 23,9-13  

Det er egentlig ikke summen du gir som er det viktige, men 
hjertet du gir med. De rike gav mye, men hadde likevel mye 
igjen etterpå. Den fattige enken hadde lite, men likevel gav 
hun.  Voksne har mer penger enn barn, men det betyr ikke 
at det bare er voksne som skal gi. Det er fint å kunne gi av 
det man har, om det er mye eller lite.

En denar var en romersk sølvmynt og var verdt en dagslønn 
for en arbeider. 

Til å gruble på: Vi må følge lovene i landet vi bor i, men 
hva gjør vi om loven går imot Guds bud? Hvem skal vi 
følge da?

Jesus ville være venn med de ingen andre ville være venn 
med. Det kan vi tenke på både som en trøst og som en 
utfordring.

Oppdrag: Gjør noe fint for en som trenger det i dag. 

Lukas 19, 1-10 Lukas 19

Lukas 20, 22-26  Lukas 20

Lukas 21, 1-4  Lukas 21
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Jeg heter ______________________________________________

Jeg begynte bibelleseplanen __________________ _____  (dato)

Jeg ble ferdig med bibelleseplanen __________________(dato)

Ukas oppgave 1: _______________________________________

Ukas oppgave 2: _______________________________________

Ukas oppgave 3: _______________________________________

Ukas oppgave 4: _______________________________________ 

Du kan velge om du vil lese blå eller grønn tekst. Det 
går også helt fint å bytte mellom blå og grønn i løpet 
av bibelleseplanen. Leser du blå, krysser du av i den 
blå ruta, leser du grønn, krysser du av i den grønne. 

Her finner du litt kortere bibeltekster.

Dette er et helt kapittel. Hvis du velger 
grønn hver dag, kommer du til å ha lest 
hele Lukasevangeliet når du er ferdig 
med challengen.

Her kan du se hvordan det går når Håkon 
og Vegard får samme challenge som du 
nå sitter med i hendene.
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Send inn denne sida til 
intro@nlm.no eller til 
intro, NLM ung, 
Sinsenveien 25, 0572 OSLO. 
Alle som svarer innen 15 november 
er med i trekningen av et upside 
down challenge brettspill.

Ukas oppgave 1
– Hvilke to personer i Bibelen har sagt det som 
du leste i dag? Fyll ut svaret på side 2.

Gratulerer! Nå har du kommet til 7. dag i bibelleseplanen. 
Etter at Gud hadde skapt jorda, innsatte han den 7. dagen 
som en annerledes dag. Hver 7. dag i leseplanen er også 
annerledes. Da leser vi fra andre bøker i Bibelen. 

Jesaja var profet 700 år før Jesus ble født. Var det noe kjent 
med det du leste i dag? (Hint: dag 4). Sjekk ut film 2 om 
Lukas, så får du vite hvorfor disse versene kommer igjen og 
mye annet spennende om Lukasevangeliet.

Jesaja 61, 1   

Fortellingen om Jesus som metter fem tusen ved hjelp av 
fem brød og to fisker har du kanskje hørt før. Lurer du på 
hvor det ble av det lille barnet som gav matpakken sin til 
Jesus? Selv om fortellingen om brødunderet finnes i alle de 
fire evangeliene, er det faktisk bare Johannes som skriver 
om barnet. Vil du sjekke det ut? Se i joh 6, 1-13.

I denne teksten ser vi hvordan Jesus har makt til å stille vind 
og bølger bare ved å snakke til dem. Det høres helt umulig 
ut! Og det er faktisk helt umulig, bortsett fra for èn: Han 
som sa “bli lys!” og skapte et helt univers av ingenting. Jesus 
er nemlig ikke bare et menneske. Han er Gud på ordentlig!

At døde mennesker blir vekket til live, er helt uvanlig. Bare 
to andre ganger hører vi om at Jesus vekker opp noen som 
er død. Selv om disse menneskene senere måtte dø igjen, 
viser fortellingene at Jesus er sterkere enn døden. Det 
største beviset på akkurat det, fikk vi da han selv sto opp 
igjen fra graven første påskedag!

Let i tekst: Vet du hvem andre Jesus vekket til live igjen? 
(Hint: les Joh 11, 43-44 og Luk 8, 41-42 og 54-55)

Lukas 7, 11-17 Lukas 7

Lukas 8, 22-25   Lukas 8

Lukas 9, 10-17  Lukas 9

Jesus fortalte ofte lignelser for å forklare sannheter om 
Gud. I dette kapitlet finner vi tre lignelser som sier noe om 
hvor viktig hver enkelt av oss er for Gud.

Til å gruble på: Hvordan føles det å bli funnet når du 
har gått deg bort?

Vi har lett for å tenke “hva får jeg for det?” Jesus oppfordrer 
oss til å gjøre godt uten å tenke at vi selv skal få noe igjen.

Ikke alle likte at Jesus helbredet på sabbaten, hviledagen. 
Poenget med hviledagen er ikke å forholde seg til mange 
regler, men at vi trenger en annerledes dag i uka der vi kan 
fokusere på Gud og lade opp til ny uke. Uansett hvilken dag 
det er, bør vi være gode mot hverandre. 

Utfordring: Kan du gjøre noe godt for noen andre 
i dag?

Lukas 13, 10-17 Lukas 13

Lukas 14, 12-14 Lukas 14

Lukas 15, 4-7   Lukas 15

Jesus oppfører seg annerledes enn andre. Noen tenkte 
nok at han kom i fra bakvendtland når han sa at de små 
var store, de siste skulle være de første eller at barna var 
forbilder for de voksne.

Alle ti ble friske. Bare han som kom tilbake for å takke fikk 
den største gaven: Han fikk Jesus som frelser og venn!

Oppdrag: Lag en takkeliste til Jesus og skriv ned ti 
ting som du er takknemlig for.

Ordet “tro” i vers 10 kan vi oversette med “ærlig”. Mammon 
er et annet ord for “penger” eller “eiendom”. I dette 
kapittelet snakker Jesus om det vi eier. Det er ikke noe galt 
med penger i seg selv. Men når de blir det viktigste i livet 
vårt, går det galt. 

Lukas 16, 10-13 Lukas 16

Lukas 17, 11-19  Lukas 17

Lukas 18, 15-17  Lukas 18
Jesus stod opp, og senere viste han seg for vennene sine. 
De var så sikre på det de så, at de senere var villige til å dø 
for det.

Du husker kanskje at Lukasevangeliet ble skrevet til Teofilus 
for at han skulle forstå hvor pålitelig fortellingen om Jesus 
er. Nå har du lest det samme som Teofilus. 

Hva tror du Teofilus tenkte da han var ferdig? Og hva tenker 
du?

Forhenget i templet skilte Det hellige fra Det aller helligste. 
Inn i Det aller helligste fikk ingen gå inn, bortsett fra en 
prest en gang i året. Gud rev i stykker forhenget når Jesus 
døde, for å vise oss at nå var veien til Gud åpen. 

Let i teksten: Hvilke farger hadde forhenget som 
revnet? Svaret finner du i 2. Mosebok 36, 35.

Her er det mørket som har makten. Heldigvis er det ikke 
mørket som vant. Lyset er alltid sterkere enn mørket. Jesus 
er verdens lys.

22, 47-53Lukas 22

Lukas 23, 44-47   Lukas 23

Lukas 24, 1-9  Lukas 24 Ukas oppgave 4 Hvis du skal velge ut ett vers 
fra Lukasevangeliet som du likte spesielt godt, 
hvilket vers velger du da? Skriv svaret på side 2.

Teksten i dag er fra Johannes åpenbaring. Johannes skrev 
ned det Gud viste ham i et syn.

Når vi leser det Johannes skrev, får vi også vite litt mer om 
hva som møter oss i fremtiden.

Jesu venner trenger ikke være redd for hva som kommer til 
å skje, fordi vi skal få være sammen med Gud i himmelen og 
han har lovet at der skal alt være godt. 

Se siste film om Lukas.

Johannes åpenbaring 21. 1-5  

GRATULERER
Du har klart utfordringen 28 dager på rad. Har du tenkt på 
hva du skal gjøre i morgen? Bibelen har veldig mange flere 
fortellinger og oppmuntrende ord enn de som fikk bli med 
her.  Trenger du et tips til hva du kan lese nå, sjekk ut denne 
sida: nlm.no/bibelleseplan


