
Dato Kapitel Indhold 

3. april 15,11-32 Den fortabte søn. 

10. april 16,1-31 Om måden at bruge penge på. Forskel på

                         himmelske og jordiske værdier. Den rige mand     

  og den fattige Lazarus. 

17. april 17,1-37 Om at miste troen og om at tilgive. Om tro og  

  lydighed. 10 bliver helbredt, 1 bliver frelst. 

  Guds rige er midt iblandt jer/inden i jer. 

24. april 18,1-42 Den korrupte dommer, Farisæeren og tolderen. 

  De små børn og Guds rige. Hvordan får man  

  evigt liv? Jesus helbreder blind på vej til Jeriko. 

1. maj 19,1-48  Zakæus. De betroede pund. Indtoget i  

  Jerusalem. Tempelrensningen. 

8. maj 20, 1-47 Lignelse om de onde vinbønder. Spørgsmål om

  skat og om opstandelsen.  

15. maj 21, 1-18 Den fattige kvindes gave, de sidste tider og Jesu  

  genkomst. Lignelse om figentræ;  vær Årvågne! 

22. maj Fri  PilgrimMors 

 

29. maj 22,1-71 Den sidste nadver, tilfangetagelsen og Peters 

  fornægtelse. Jesus for Rådet. 

5. juni 23,1-56 Jesus fra Herodes til Pilatus. Korsfæstelsen. 

  To røvere på korset. Jesu død og gravlæggelse. 

12. juni 24,1-53 Jesu opstandelse. Vandringen til Emmaus. 

  Den opstandne Jesus og disciplene. 

                                                Herefter sommerafslutning i præstegården 
Meditationsgruppen er en åben gruppe. Henvendelse til Benedicte Tønsberg, hvis 

du er interesseret i at være med eller høre mere :    abt@km.dk eller 51207409 
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Lukasevangeliet - et evangelium, som særligt peger på kvinderne, de fattige og de 

udstødte, med blandt andet historier om Jesu mor, kvinderne i Jesu følge og 

lignelserne om den barmhjertige samaritaner og den fortabte søn. 

dato                kapitel     indhold                                  

5. sept.   1,1-80 Johs. Døber undfanges, Gabriel besøger Maria,  

  Marias lovsang, Johs. Døberen fødes   

12. sept.  2,1-21 Jesus fødes. Engle og hyrder.  

19. sept. 2,22-52 Simeon og Anna. Jesus som 12 årig i templet 

26. sept. 3,1-38 Johannes Døber i ørkenen. Jesu dåb 

3. okt. 4,1-13 Fristelsen i ørkenen.  

10.okt. 4,14-44           Jesus i  Nazareths synagoge. Jesus helbreder. 

17. okt. Fri Efterårsferie 

24. okt 5,1-39 Simons fiskedræt. En spedalsk og en lam   

                                                helbredes. Tolderen Levi kaldes. 

                                                Ny vin på nye sække. 

31. okt. 6,1-26 Sabbat.De 12 udvælges. Jesu helbredende kraft. 

  Afmagtens lykke og selvtilstrækkelighedens  

                                                ulykke. 

7. nov 6,27-49 Kærlighed til fjender. Undlad at dømme.  

   Splinten og bjælken i øjet. Det gode træs frugt.       

14. nov          7,1-50 En romersk officer. Enkens søn. Messias?

  Modstand. Kvinden med alabastkrukken.  

21. nov. 8,1-21 Lignelse om landmand og lyset i stagen  

28. nov. 8,22-56 Stormen på søen. Helbredelse af Jairus datter 

  og kvinden med indre blødninger. 

5. dec. 9,1-27 De 12 udsendes: Bespisningsunder af 5000. 

  Om at miste sit liv for at vinde det. 

12. dec. 9,28-62 Jesus forklares på bjerget.   

                        Alt er muligt for den, som tror. Mindst og størst. 

                        Herefter juleafslutning i præstegården 

 

   2018 
9. jan. 10,1-24 Udsendelse af de 72 

16. jan. 10,25 -37 Den barmhjertige samaritaner. 

23. jan. 10, 38-42 Martha og Maria 

30. jan. 11,1-4 Fadervor 

6. febr. 11,5-13 Jesus underviser om bøn 

13. febr. Fri Vinterferie 

20. febr. 11,14-54 Beelzebul. Den urene ånd. Legemets lys 

27. febr.  12,1-59 Lignelsen om den rige bonde. Om bekymringer.  

  Skatten i himlen og årvågne tjenere. 

6. marts 13,1-35 Figentræet uden frugt, den krumbøjede kvinde, 

  Guds rige er som et sennepsfrø. 

 

13. marts 14,1-35 ”Min ven, sæt dig højere op”. En stor bryllups 

  fest og om at være discipel af Jesus. 

20. marts 15,1-10 Lignelsen om det mistede får og om den tabte  

                                                mønt. 

27. marts Fri Påskeferie 

 


