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Inledning 
I juni, juli, augusti vill kanske en del av oss mest göra som 
Gyllene Tider och gå och fiska. Men en del vill kanske ta den 
där tysta minuten, som de sjunger om, till att sätta sig ner på en 
god plats och umgås med Jesus och med Guds ord en stund.  
   I din hand har du nu en bibelläsningsplan för sommaren, för 
juni, juli och augusti. En plan som kanske kan hjälpa dig att ta 
några minuter per dag till att läsa Bibeln. Gör det vid köks-
bordet, i sängen, på stranden, i hängmattan, fåtöljen eller båten, 
spelar ingen roll var. Att ha en rutin och att ta en stund och 
läsa, det är viktigare än när, var och hur du gör det. 
   Omfattningen i denna plan motsvarar en lästakt på ca 10 
verser om dagen. För varje vecka finns också en reflektion 
kopplat till något i veckans bibelord. Reflektionerna är skrivna 
av några personer från olika församlingar runt om i vårt land. 
Vilka skribenterna är, det presenteras i slutet av häftet. 
   Vi hoppas att denna bibelläsningsplan ska kunna bidra till 
många goda stunder i sommar. 
 
Introduktion till Matteusevangeliet          Ulrika J. 
Traditionen säger att författaren till evangeliet är Matteus och 
kanske är han den lärjunge som även kallas för Levi. Kanske 
kom Matteusevangeliet till någon gång runt 90-talet med 
kopplingar till staden Antiochia, men detta är inte forskarna 
helt överens om. Mottagarna bestod troligtvis mest av 
välbärgade stadsbor, troligtvis judekristna, som eventuellt 
redan hade brutit eller var på väg att bryta med synagogan. 
   Evangeliet innehåller fem stora tal, bergspredikan (kap 5-7), 
utsändningstalet (kap 10), liknelsetalet (kap 13), kyrko-
ordningstalet (kap 18), talet vid tidens slut (24-25). Genom 
dessa tal framhävs Jesus som lärare. Jesus lyfts också fram som 
en ny Mose, med många paralleller i främst de första kapitlen. 



   Matteusevangeliet innehåller mycket material som delas med 
Markusevangeliet. Men jämfört med Markus har Matteus bl.a: 
 förkortat mycket och har mindre detaljer och målande text. 
 skalat bort mycket av Jesus känslor och framställt 

lärjungarna i bättre dager. 
 framställt Jesus motståndare, de judiska ledarna och de 

skriftlärde, mer negativt. 
 förklarat mindre om judiska seder och bruk. 
 fler citat av GT och pekar mer på hur Jesus uppfyller 

profetior. 
 
   Matteus använder genomgående ordet himmelriket för det 
som Markus och Lukas kallar för Guds rike. Kanske beror det 
på att judarna inte brukade använda Guds namn. 
   I Matteus finns en hög syn på Jesus. Han beskrivs som 
Davids son, en del av Guds frälsningsplan till alla folk, att han 
är Guds son, Människosonen, Messias och judarnas konung. 
Matteus presenterar också Jesus som en som följer lagen fullt 
ut. 
   Jesus handlingar utmanar till lärjungaskap. Det är viktigt för 
Matteus att visa att Jesus styr och lärjungarna följer. Att följa 
Jesu bud är viktigt, vilket vi t.ex. ser i den så kallade missions-
befallningen. Lärjungaskapet är en process som kopplas till 
etiska normer och kärlek. I Matteus ”krävs” rättfärdighet av 
lärjungar och den visas främst genom kärlek. 
   I detta evangelium är Gud inte bara närvarande i templet, 
utan Gud är genom Jesus verkligen Immanuel, Gud med oss. I 
slutet påtalas det även att han är med oss alla dagar till tidens 
slut. Och därför är det kanske inte så konstigt att Jesus talar om 
att det som du gjort mot dessa mina minsta det har du också 
gjort mot mig. Jesus är närvarande hos och i alla som tror. 
  



Bibelläsning vecka 22     //     1-6 juni 
 
Dag Avsnitt   Dag Avsnitt  
Tis 1:1-17   Fre 2:13-23  
Ons 1:18-25   Lör 3:1-12  
Tors 2:1-12   Sön 3:13-17  

 
Jesus – hela världens frälsare        Henrik E. 
Hur tänkte Matteus?  Om man vill fånga en läsare bör man 
kanske inte välja att inleda med en släkttavla. Men Matteus 
ville ge tyngd åt det han berättade och en teknik som ofta 
användes var att knyta personer till historiskt viktiga personer. 
Jesus är judarnas Messias genom sitt släktskap med David och 
Abraham. Men Jesus är också hedningarnas frälsare. Det visar 
Matteus på ett mycket smakfullt sätt. Har du sett det? Det är 
kanske inte helt enkelt att se. Men han har i sin släktuppräkning 
räknat upp fem kvinnor som egentligen inte behöver vara med. 
Men Matteus har ett syfte med att de räknas upp. Flera av 
kvinnorna hade gjort betydelsefulla insatser för det judiska 
folket trots att de inte själva var judinnor. Matteus pekar på att 
frälsningen gäller för alla folk. 
   Josef och Maria får fly med Jesus till Egypten eftersom 
Herodes är rädd för den blivande kungen. Vår Herre började 
sitt liv som flykting, senare gav han oss befallningen att ta hand 
om de som har det sämre än oss. 
   Johannes Döparen förutsäger pingstdagen då den Helige 
Ande fördelar sig över lärjungarna som eldtungor. Han får 
också döpa Jesus och när dopet är fullbordat får han se och 
höra att Jesus är Guds son. 
   Nu börjar en ny tid.  



Bibelläsning vecka 23     //     7-13 juni 
 
Dag Avsnitt   Dag Avsnitt  
Mån 4:1-17   Fre 5:27-37  
Tis 4:18-25   Lör 5:38-48  
Ons 5:1-16   Sön 6:1-18  
Tors 5:17-26      

 
Inom räckhåll             Kaisa S. 
Jag använder ofta appen YouVersion för min bibelläsning. 
Enkelt att ha Bibeln med i mobilen, och en guldgruva med alla 
de olika översättningar på olika språk som finns där, alla inom 
räckhåll.  
   Ofta är det så att när jag läser olika översättningar öppnar sig 
texten lättare. Så var det när jag läste Matt 4:17 Omvänd er. 
Himmelriket är nära. 
   För här talar Jesus om att himmelriket, Guds rike, är inom 
räckhåll för dig och mig. Vi kan om vi vänder om få vara en 
del av Guds rike och redan nu ta del av allt det goda Gud vill 
ge oss. Vi behöver inte vänta tills vår tid här på jorden tar slut, 
himmelriket finns inom räckhåll för oss redan här och nu.  
   Hur tänker du dig himmelriket? Vilka bilder väcker det hos 
dig?  
   Jag tänker att himmelriket är där Gud får ta befälet, och att 
det därför inte alls är som det vi är vana vid. Jesus själv säger 
att där ska de första bli sist och de sista först. Det är i himmel-
riket som mycket av det vi känner till ställs på ända. Därför 
krävs det mod att vända om och lämna allt till Gud, men gör vi 
det finns himmelriket inom räckhåll redan här och nu. Du och 
jag har ett äventyr med Gud som väntar på oss. 
   Vänd om och ta chansen! Gå med Gud!  



Bibelläsning vecka 24     //     14-20 juni 
 
Dag Avsnitt   Dag Avsnitt  
Mån 6:19-24     Fre 7:24-29  
Tis 6:25-34   Lör 8:1-13  
Ons 7:1-14   Sön 8:14-22  
Tors 7:15-23      

 
Är du klok?             Ulrika J. 
I Bergspredikan finns en del moralisk undervisning som kan 
utmana oss och vårt sätt att tänka t.ex. kring konsumtion, hur vi 
ser på vår medmänniska och hur mycket vi litar på Gud. Jesus 
säger att porten är trång och att vägen som leder till livet är 
smal. Jesus utmanar oss inte bara att höra på vad han säger, 
utan utmanar oss också till att göra. Är vi också så kloka som 
den kloke mannen som byggde ett hus på berggrunden? 
   Samtidigt utmanar Jesus oss att inte döma andra och inte leta 
efter en flisa i någon annans öga utan att först ta tag i den 
bjälke som man har i sitt eget öga. Men dömer vi för lätt andra 
människors beteende? Och låter vi bli att granska våra egna 
liv? Har vi hittat rätt på den smala vägen? Jag tror även vi har 
för lätt att peka finger mot andra, eller leta efter flisor hos 
andra. Kanske kan vi i olika situationer i livet utmanas att än 
mer fundera över WWJD - Vad skulle Jesus ha gjort? Men kan 
vi prata om detta, utan att döma varandra? 
   Jesus budskap om att inte samla skatter och att vi inte kan 
tjäna både penningmakten och Gud samtidigt utmanar i alla fall 
mig. Men får det mig att ändra väg? Ibland lägger jag mer 
energi på att jämföra mig med andra, än att själv göra allt jag 
kan för att agera så som Jesus sagt. Kan du och jag göra och 
tänka mer i linje med WWJD?  



Bibelläsning vecka 25     //     21-27 juni 
 
Dag Avsnitt   Dag Avsnitt  
Mån 8:23-34   Fre 9:18-26  
Tis 9:1-8   Lör 9:27-38  
Ons 9:9-13   Sön 10:1-15  
Tors 9:14-17      

 
Ge som gåva vad ni har fått som gåva      Helena H. 
Jesus hade vandrat kring bland människor, byar och städer. 
Han hade varit i Gadaras och drivit ut onda andar in i en 
svinhjord, botat en lam man och två blinda män och en kvinna 
med blödningar. Han hade kallat tullindrivaren Matteus till sin 
lärjunge, till fariséernas förtret.  
   Lärjungarna hade traskat med Jesus och sett alla under han 
gjorde och nu var det dags för dem att själva sändas ut. Jesus 
ger mycket tydliga direktiv vad lärjungarna ska göra. Han 
befaller dem att väcka upp döda, bota sjuka och driva ut 
demoner. De ska göra precis det som de har sett Jesus göra! 
   Lärjungarna måste ha känt sig både förväntansfulla och 
spända inför uppdraget. 
   När vi har bestämt oss för att följa Jesus och bli hans 
lärjungar har vi egentligen samma uppdrag, nu som då. Vi får 
vandra med Jesus, se hur han gör och sedan vara förvissade om 
att det han har gett oss som gåva, det får vi också ge vidare till 
människor i vår närhet, i vår stad eller i vårt land. Som Jesu 
lärjungar har vi alltid vår Herres hand att hålla i. Oavsett om vi 
står inför svåra eller lätta uppdrag, kan vi lita på att han alltid 
går med oss.  



Bibelläsning vecka 26     //     28 juni – 4 juli 
 
Dag Avsnitt   Dag Avsnitt  
Mån 10:16-25   Fre 11:20-24  
Tis 10:26-39   Lör 11:25-30  
Ons 10:40-11:1   Sön 12:1-14  
Tors 11:2-19      

 
Följ Jesus!           Henrik E. 
Johannes döparen tvekar, är Jesus verkligen den Messias som 
ska komma. Det är en domare som Johannes väntar på, men så 
agerar inte Jesus. Genom att hänvisa till det profeterna har sagt 
om Messias låter Jesus Johannes förstå att han är den som alla 
väntat på. Kanske är det likadant med oss ibland, att vi tvekar 
på vem Jesus är. Men han är den han har sagt att han är, Guds 
son, vår Herre och frälsare. Han kommer inte i första hand med 
en hård dom över sitt folk, utan han kommer med kärlek, nåd 
och barmhärtighet. Här tänker jag att vi skulle behöva följa 
Jesus i större utsträckning, att låta nåd gå före rätt och att se på 
varandra med kärlek.  
   I slutet av elfte kapitlet kommer en favoritvers: Kom till mig, 
alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Vem 
av oss har inte varit tyngda av bördor någon gång? Troligtvis 
hänvisar Jesus till den tyngd som alla religiösa regler innebar 
och att han står för något annat. Men jag tänker också att vi kan 
få komma till honom med allt som tynger oss. Det är den nåden 
och barmhärtigheten som jag tror att Jesus predikar.  
   I veckans texter får vi också en påminnelse om vilka Jesus 
kommer för, det är inte de rättfärdiga utan alla orättfärdiga. 
Tack Jesus, att du kom för att möta mig!  



Bibelläsning vecka 27     //     5-11 juli 
 
Dag Avsnitt   Dag Avsnitt  
Mån 12:15-30   Fre 13:24-43  
Tis 12:31-42   Lör 13:44-58  
Ons 12:43-50   Sön 14:1-12  
Tors 13:1-23      

 
Kom till Jesus!            Kaisa S. 
I Matteus tolvte kapitel kommer människor till Jesus och han 
botar, driver ut demoner och helar. Men fariséerna och de 
skriftlärda försöker att anklaga Jesus för att använda ondskans 
makter. Och så begär de tecken. Som om Jesu gärning med att 
bota och driva ut demoner inte var tillräckligt.  
   Jag kan känna igen mig i fariséerna och de skriftlärdas 
förbehåll. Jag tänker ofta: Gud jag skulle ha så mycket lättare 
att tro om det blev så här, eller så där. För då skulle jag veta att 
du är Gud. 
   Min erfarenhet är att det finns en maktlöshet som är så djup 
att det enda som kan bära är tron på en Högre makt – Gud. En 
punkt i mitt liv där jag inte längre kan förhandla om Guds 
existens. En punkt där jag inser att jag inte kan vara regissör i 
mitt eget liv, en punkt är det enda jag har är min maktlöshet. 
Inom 12-stegsrörelsen är detta det första av de tolv stegen för 
att bryta missbruk och beroenden. För på samma sätt som Jesus 
för 2000 år sedan botade och upprättade människor, så botas 
och upprättas människor idag genom att de får hjälp att möta 
sin egen maktlöshet och se att det finns en Högre makt. Vi får 
alla komma till Jesus, Gud själv, som upprättar och ger liv – liv 
i överflöd.  



Bibelläsning vecka 28     //     12-18 juli 
 
Dag Avsnitt   Dag Avsnitt  
Mån 14:13-21   Fre 15:32-39  
Tis 14:22-36   Lör 16:1-12  
Ons 15:1-20   Sön 16:13-23  
Tors 15:21-31      

 
Pratar han om bröd hela tiden?          Ulrika J. 
I veckans bibelord nämns ordet bröd med böjningar hela 14 
gånger. Lärjungarna verkar hela tiden sakna det, medan Jesus 
tycker de är trossvaga när de säger att de inte har något. För 
Jesus fixar bröd till fem tusen respektive fyra tusen män. I en 
annan berättelse vinner dock en kanaaneisk kvinna en debatt 
med Jesus om bröd och smulor. Fast de pratar väl egentligen 
om något helt annat. Eller hur? Jesus pratar även om vad som 
verkligen gör oss orena, om det är det vi stoppar i munnen eller 
det som kommer ut ur den. Jesus påstår t.ex. att äta utan att ha 
tvättat händerna, det gör oss inte orena. Folkhälsomyndigheten 
skulle kanske ge oss lite andra råd, särskilt i dessa tider. 
   Jesus ger sig på fariséerna och påstår att de sätter Guds ord ur 
spel för sina egna mänskliga reglers skull. När Jesus varnar för 
detta med bilden av surdegsbröd blir lärjungarna först 
förvillade och de försvarar sig med att de har minsann inte tagit 
något bröd. Då frågar Jesus dem rakt ut - Hur kan ni tro att jag 
talade om bröd? Då trillar polletten äntligen ner hos lärjung-
arna och de förstår att det inte är surdeg i vanligt bröd som 
Jesus pratar om, utan att Jesus varnar dem för fariséernas och 
sadducéernas lära och alla de mänskliga bud och regler som de 
har satt upp. 
   Trillar det även ner någon pollett hos dig denna vecka? 



Bibelläsning vecka 29     //     19-25 juli 
 
Dag Avsnitt   Dag Avsnitt  
Mån 16:24-28   Fre 18:1-10  
Tis 17:1-13   Lör 18:12-20  
Ons 17:14-20   Sön 18:21-35  
Tors 17:22-27      

 
Det är både lätt och svårt att följa Jesus            Pär A. 
Vi jämför lätt vår tro med varandra och undrar om vi tror 
tillräckligt. Jesus har inte kallat oss så mycket till att tro som att 
följa honom. Jag hoppas mina frågor ska hjälpa dig i din 
läsning. Det är bibelord som utmanar, men som också ger 
vägledning. Låt frågor och känslor som väcks i dig av 
läsningen bli till ett ärligt samtal med Gud, även när bibelorden 
gör dig frustrerad eller du inte förstår dem. 
   Måndag: Vad är viktigt i ditt liv? Hur ser din tro ut i din 
vardag? 
   Tisdag: Har du någon upplevelse som berört dig djupt? Kan 
du se Guds närvaro i den händelsen? 
   Onsdag: Har du känt att din tro inte räcker till? 
   Torsdag: Vad betyder Jesu död och uppståndelse för dig? 
Vem tillhör du?  
   Fredag: Hur ser din tillit till Gud ut? Be med orden ifrån  
Psaltaren 139:23-24. 
   Lördag: Hur ger du människor nya chanser? Vad kan du inte 
förlåta hos någon annan? 
   Söndag: Hur syns Guds förlåtelse i ditt liv? Använder Jesus 
för drastiska liknelser ibland? 
   Kom ihåg att när du inte förstår eller bibelorden blir för 
jobbiga - Gud älskar dig!  



Bibelläsning vecka 30     //     26 juli - 1 augusti 
 
Dag Avsnitt   Dag Avsnitt  
Mån 19:1-15   Fre 21:1-11  
Tis 19:16-30   Lör 21:12-22  
Ons 20:1-16   Sön 21:23-32  
Tors 20:17-34      

 
Den radikale Jesus                     Henrik E. 
Jesus gör inte saker så som det förväntas av en läromästare vid 
den här tiden. Han vill att människor ska lyfta blicken och att 
man inte ska ägna sig åt petitesser. Men samtidigt skärper han 
synen på lagen. Jesus uttalar väldigt tydligt hur han ser på 
äktenskapet, det Gud har fogat samman ska inte människor 
skilja åt. Det jag tror Jesus vill säga med det, är att vi ska hedra 
de löften vi avger vid vigseln. Men samtidigt är jag ganska 
säker på att Jesus med den barmhärtighet och nåd som han 
predikar på andra ställen ändå kan tillåta oss att lämna en 
destruktiv relation. Skarp och kärleksfull, det är så jag läser ut 
att Jesus är. 
   Barn, kvinnor och slavar hade ingen hög ställning i antiken. 
Jesus vänder upp och ner på alla föreställningar om vem som är 
stor och vem som är liten. Barnen lyfts fram som förebilder, 
kvinnor ges viktiga uppgifter och slavar ska behandlas lika väl 
som alla andra. Vilka är vår tids barn, kvinnor och slavar? Vem 
ser vi som inte har samma status som alla andra? 
   Att en förälder vill sina barn det bästa är nog ganska lätt att 
förstå, men ändå blir det fel när mamman till två av lärjungarna 
vill upphöja sina söner. 
   Käre Jesus, låt oss inse när våra bästa intentioner leder oss 
fel.  



Bibelläsning vecka 31     //     2-8 augusti 
 
Dag Avsnitt   Dag Avsnitt  
Mån 21:33-46   Fre 22:34-46  
Tis 22:1-14   Lör 23:1-12  
Ons 22:15-22   Sön 23:13-28  
Tors 22:23-33      

 
Att älska sig själv            Kaisa S. 
Jesus talar om vad som är de största buden i lagen. Efter det om 
att älska Gud med hela dig kommer att Du ska älska din nästa 
som dig själv. Det är logiskt att om jag ska kunna älska någon 
som mig själv måste jag först älska mig själv. Lätt att förstå, 
svårt att praktisera. Ja, lätt att förklara för en vän, men oerhört 
svårt att applicera på mitt eget liv. 
   Kanske har du, precis som jag, brottats med tankar om att 
vara annorlunda, udda och utanför. Ja, näst intill utrotnings-
hotad. Ingen annan är som jag. 
   De dagar och framförallt nätter vi känner oss utrotnings-
hotade får vi påminna oss om att det som är sällsynt även är 
dyrbart och värdefullt. Gud säger själv i profeten Jesajas bok, 
kapitel 43, att du är dyrbar, du är älskad. Så älskad att Gud ger 
andra människor och folk som betalning för ditt liv. Du är 
älskad, värdefull och dyrbar. 
   Så vad som än händer, vad än dina känslor vill förleda dig att 
tro är du värd att älskas. Älskas av Gud, av andra människor 
och av dig själv. 
   Du får också älska andra, som dig själv, inte mer och inte 
mindre. Du behöver inte göra dig själv liten, utan får växa som 
den vackra och dyrbara blomma du är.  



Bibelläsning vecka 32     //     9-15 augusti 
 
Dag Avsnitt   Dag Avsnitt  
Mån 23:29-39   Fre 24:37-51  
Tis 24:1-14   Lör 25:1-13  
Ons 24:15-28   Sön 25:14-30  
Tors 24:29-36      

 
Plus- och minuslista            Ulrika J. 
Kanske har du stått i en situation när du har gjort en plus- och 
minuslista. Att du har vägt fördelarna och nackdelarna mot 
varandra för att kunna bestämma dig. Kanske har du på senare 
tid t.ex. funderat på för- och nackdelar med att ta Corona-
vaccin och kommit fram till att fördelarna överväger, även om 
de biverkningar man kan riskera att få inte låter trevliga. 
   Lite så tänkte jag när jag läste denna veckas bibelord från 
Jesu tal om tidens slut. Det som räknas upp på minussidan, det 
är verkligen inget som låter trevligt. Jesus ord om de 
kommande prövningarna är inget jag längtar att få vara med 
om. Hungersnöd, jordbävning, plågas och dödas, ange och hata 
varandra, bedragare, flykt, solförmörkelse, stjärnfall m.m. 
Minuslistan i detta tal är verkligen riktigt lång. 
   Vad står då på plussidan? Det utlovas att människosonen ska 
komma på himlens moln med makt och stor härlighet och att 
den som håller ut till slutet ska bli räddad. Var det allt, kan man 
kanske lätt tänka i jämförelse med den långa minuslistan. Men 
det är inte vilka löften som helst. Jag är villig att ta riskerna, 
när dessa saker finns på plussidan. Hur tungt dessa väger i ditt 
liv, det kan bara du bestämma. Men när kommer allt detta ske? 
Det vet ingen utom Gud själv och skönt är kanske det. Men vi 
uppmanas vara som scouter och vara redo! Är du redo? 



Bibelläsning vecka 33     //     16-22 augusti 
 
Dag Avsnitt   Dag Avsnitt  
Mån 25:31-46   Fre 26:36-46  
Tis 26:1-13   Lör 26:47-56  
Ons 26:14-25   Sön 26:57-68  
Tors 26:26-35      

 
Stort och smått          Henrik E. 
I veckans bibelord möter vi sådant som är svårt, Jesu tal om 
fåren och getterna ger en tydlig bild av en uppdelning på 
domens dag. Hur det förhåller sig med den saken vet bara Gud. 
Vi får göra vårt bästa för att leva som goda kristna, se till de 
som har det sämre än vi och berätta för människor vi möter om 
hur livet som en Jesu efterföljare är. 
   Vi får också höra berättelsen om hur Jesus instiftar natt-
varden. Den viktigaste måltiden i mänsklighetens historia vågar 
jag påstå. Med erfarenhet av att ha levt i en pandemi under ett 
drygt år så är vi många som saknar de gemensamma måltiderna 
och kanske allra mest att få fira nattvard tillsammans. Måltiden 
är livsnödvändig, men den blir så mycket mer i sällskap av 
andra människor. Kanske finns det någon mer än jag som 
upplever att en måltid i ensamhet inte alltid är så skoj. Min bön 
är att vi oftare skulle ta möjligheten att äta tillsammans. Det 
skapar möjligheter för en bättre värld. 
   En sak som slår mig är Jesu bön i Getsemane. Han ber om att 
slippa sitt uppdrag med tillägget att Guds vilja ska ske. Jag vill 
inte på något sätt jämföra våra prövningar med det Jesus stod 
inför, men det skänker mig ändå tröst att till och med han ville 
slippa sitt förestående uppdrag. Kanske skulle vi komma bättre 
överens med varandra om vi oftare bad att Guds vilja ska ske? 



Bibelläsning vecka 34     //     23-29 augusti 
 
Dag Avsnitt   Dag Avsnitt  
Mån 26:69-75   Fre 27:32-44  
Tis 27:1-14   Lör 27:45-56  
Ons 27:15-26   Sön 27:57-66  
Tors 27:27-31      

 
Hur gammal heter du ifrån?          Kaisa S. 
I en saga vi läst i Familjescouterna får den blyga lilla björnen 
Parum rådet att presentera sig med Hej! Jag heter Parum, hur 
gammal heter du ifrån? För när vi ska lära känna varandra då 
spelar namn, ålder och varifrån vi kommer roll, kanske också 
vem eller vilka vi är släkt med. Själv fick jag frågan, när jag 
jobbade på äldreboendet när jag var 19 och de gamla förstod att 
jag hade rötter i bygden, Vemses är hon? Att relationer och 
släktskap spelar roll är väl anledningen till att så många olika 
varianter på efternamn bygger på relationen till exempelvis 
pappan – Börjes son – Börjesson. I Palestina på Jesu tid hade 
man också efternamn som berättade vem som var din pappa.  
   Bar Abbas – är arameiska, det språk Jesus talade, och betyder 
Son till Pappa. Och vem är inte son eller dotter till sin pappa? 
Det skulle därför kunna tolkas som att namnet Barabbas står 
för vem som helst – du eller jag. 
   Så när Barabbas friges och Jesus korsfästs är det vem som 
helst av oss som är den som friges. Tanken svindlar, mina fel 
och brister, det jag försummat och medvetet förvrängt allt det 
tar Jesus på sig för min skull, för att jag ska gå fri. 
  



Bibelläsning vecka 35     //     30-31 augusti 
 
Dag Avsnitt  
Mån 28:1-15  
Tis 28:16-20  

 
Fortsätter att vara Gud med oss          Ulrika J. 
Jesus överger oss aldrig. Inte ens döden kunde skilja honom 
från att fortsätta att vara Gud med oss, vara Immanuel. Jesus 
övervann döden, uppstod och kom tillbaka i livet en påskdag 
för ganska länge sedan. Då mötte Jesus några kvinnor vid 
graven som blev rädda. Men Jesus ville inte att de skulle vara 
rädda. Han gav dem i stället ett uppdrag. 
   Även till dig och mig har Jesus gett ett uppdrag: Gå därför ut 
och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens 
och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud 
jag har gett er. Jesus säger inget om vilka metoder vi ska 
använda, men han säger att vi ska gå. Detta är inget statiskt, det 
behövs någon form av insats och leder till att vi intar nya 
positioner. Det gör också att vi kanske inte alltid kan göra som 
vi alltid gjort, i alla fall inte om det inte blivit några lärjungar. 
Vi kan behöva stanna upp och ställa oss varför-frågor och 
fundera på om det vi är och gör leder till att människor blir 
lärjungar eller utvecklas i sitt lärjungaskap. 
   Jesus vill att vi ska förstå att han kommer att fortsätta att vara 
Gud med oss för evigt. Jesus lovar oss att han ska vara med oss 
alla dagar till tidens slut. Det gör att inte heller vi behöver vara 
rädda. Vi har med oss Jesus själv när vi ska vara med och 
uppfylla uppdraget. Så om du inser att du inte behöver vara 
rädd, om du inser att du har Jesus vid din sida, vad blir då nästa 
sak du kan göra för att göra ditt för att ta tag i uppdraget. Vem 
vill just du gå ut till för att vara med och göra lärjungar? 



Utmana dig själv – läs Bibeln på ett annat sätt    Kaisa 
Sommar och ledighet är en tid att pröva nya saker, tex nya sätt 
att läsa Bibeln. Kanske kan du fundera på när och var du läser 
Bibeln. Vid köksbordet, på stranden, till frukost eller vid 
läggdags. Och det kan vara intressant att testa att läsa Bibeln 
med olika frågor i bakhuvudet, lite som att ha olika ”glasögon” 
på sig. Välj i så fall någon av frågorna nedan för din 
bibelläsning. 
 
1) Vad får bibelordet mig att känna? Blir jag glad, arg, 
uppmuntrad, utmanad? 
2) Hur berör avsnittet min tro och hur jag lever mitt liv? 
3) Vad i bibelordet tror jag mig förstå och inte förstå av 
innehållet? 
4)  Vem av personerna i texten känner jag mest samhörighet 
med? Varför då? 
5) Vad får bibelordet mig att vilja göra? Är det något jag skulle 
vilja ändra i mitt liv? Vill jag bemöta mina medmänniskor 
annorlunda? 
 
Ett sätt att utmana sig själv än mer är att låta flera av frågorna 
ovan följa med i läsningen. Läs då först avsnittet i Bibeln en 
gång med första frågan i tanken. Sedan läser du bibelordet en 
gång till med den andra frågan i tanken… och så vidare. Detta 
sätt att läsa liknar klostrens lectio divina och du får använda 
hela din fantasi för att ta in vad Gud vill säga här och nu. 
  
Var, när och hur du än läser, inled gärna med att bjuda in Gud i 
din läsning. På nästa sida finns en bön som du kan använda till 
detta om du vill. 
  



Bön inför läsningen          Henrik E. 
Gode Gud, öppna mina sinnen för att ta emot ditt ord. Låt mig 
få del av det du vill förmedla till oss människor och låt det få 
verkan i mitt liv. Jag ber att din kärlek ska få växa i mig och att 
jag ska få ge den vidare till mina medmänniskor i ord och 
handling. Gud, lär mig hur jag ska vara en god lärjunge, hur jag 
ska få förvalta de gåvor som du har lagt ner i mig. Låt mig få 
del av din vishet, låt din Ande leda mig och låt Sonen få vara 
mitt exempel. 
Amen. 
 
Medverkande 
Materialet och texterna i denna bibelläsningsplan är skrivna av: 
   Pär Arkbro, pastor i Equmeniakyrkan Vänersborg samt på 
anstalt och häkte. Gillar att skapa med händerna, gärna med sy-
maskin och motorsåg. Löser gärna problem på annorlunda sätt. 
   Henrik Einarsson, pastor och föreståndare i Fågelmara 
Missionsförsamling. Henrik tycker om kaffe, gärna med 
sällskap. Friluftsliv och läsning är andra intressen. 
   Helena Helldin, studerar till diakon på Liljeholmens 
folkhögskola och är praktikant i Gräfsnäskyrkan. Gillar språk 
och läsning, människors historier/berättelser och stickning. 
   Ulrika Johansson, pastor och församlingsföreståndare i 
Equmeniakyrkan Vänersborg. Ulrika gillar kaffe, promenader i 
gott sällskap och att plocka kantareller. Slappnar av med film. 
   Kaisa Svennberg, pastor och föreståndare i 
Equmeniakyrkorna Gräfsnäs Sollebrunn och Magra. Kaisa 
tycker om kaffe, kalla bad, stickning och hundpromenader. 
 
Framsidan 
Fotot på framsidan är taget av Bethany Laird och är hämtat 
från fotosidan Unsplash.com  



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Har du frågor och funderingar kring detta 
med bibelläsning generellt eller 

Matteusevangeliet specifikt? 
Hör då gärna av dig till någon av oss medverkande. 

Du hittar kontaktuppgifter till oss pastorer på respektive 
församlings webbplats. Det kan dock vara 
svårare att nå oss under semestertiderna. 

 


