Bibelläsningsplan
3 december 2017–7 januari 2018

Ljuset är nära
Guds rike är nära
Nåden är nära
Gud är nära
Guds löf ten är nära

VÄLKOMMEN TILL BIBELLÄSNING OCH BÖN
Den här bibelläsningsplanen sträcker sig över fem veckor. Den är tematiskt uppbyggd
och anknyter till de fyra adventssöndagarna och sista veckan fokuserar på löften inför
det nya året.
Vi önskar dig Guds glädje och välsignelse när du läser och ber.
Klas Eriksson och Elin Harrysson
SÅ HÄR KAN DU GÖRA FÖR ATT BLI STILLA
• Tänd adventsljuset.
• Andas lugnt och djupt några gånger.
Du får andas ut oro, stress, krav...
Du får andas in Guds frid, kraft, glädje.
• Be att Gud leder din bön och bibelläsning.
Du kan t.ex. be överlåtelsebönen nedan.
• Läs texten, gärna ett par gånger.
Vad berör dig? Vilka känslor väcks? Vad ger dig tacksamhet? Vad kallas du att göra?
• Notera dina tankar i en anteckningsbok eller i detta häfte.
• Överlämna dig själv, din dag och dina böneämnen i Herrens händer.
DAGLIG ÖVERLÅTELSEBÖN
Helige Guds Ande,
Kom nu till denna min själ och kropp
och bli kvar där till aftonen.
Inspirera alla mina tankar.
Genomlys alla mina föreställningar.
Forma alla mina beslut.
Bo i min viljas innersta fäste
och bestäm över allt jag gör.
Var med mig i min tystnad
och mitt tal, i min brådska och i min vila,
i sällskap och i ensamhet, i morgonens friskhet
och kvällens trötthet.
Ge mig nåd att alltid glädjas över din
hemlighetsfulla närvaro.
Amen.
(Skriven av John Baillie ledare på Iona)

Första advent
LJUSET ÄR NÄRA

4–10 december

Den här veckan brinner det första adventsljuset. Det påminner oss om att Gud är ljus
och att Jesus är världens ljus (Joh 8:12, 12:46). I Bibeln är ljuset en bild för t.ex. godhet,
renhet och hopp. På vilka områden i livet behöver du ljus? Låt dig fyllas, ledas och
inspireras av veckans bibelord om ljus.
MÅNDAG 4 DECEMBER
PS 36:10, PS 139:9–12
TISDAG 5 DEC
MATT 5: 14–16
ONSDAG 6 DECEMBER
2 KOR 4:1–7
TORSDAG 7 DECEMBER
EF 1: 18–23
FREDAG 8 DECEMBER
EF 5: 8–20
LÖRDAG 9 DECEMBER
1 JOH 1: 5–10
SÖNDAG 10 DECEMBER
UPP 22:1–5

Andra advent
GUDS RIKE ÄR NÄRA		

11–17 december

Den här veckan brinner det andra adventsljuset som påminner oss om att Guds rike är
nära. Jesus är Gudsrikets Herre och kung som hyllades när han red in i Jerusalem på
en åsna. Gudsrikesmotivet löper som en röd tråd genom både Gamla och Nya testamentet. I Gamla testamentet förknippas Gudsrikets ankomst med Messias som utgick
från Davids tron (se t.ex. Jes 9: 6–7). I evangelierna ser vi att Guds rike kom med Jesus
(Matt 4:23, Luk 11:20, 16:16), att Guds rike tar sin boning i den troende människan
(Luk 17:20–21) och att Herrens måltid påminner oss om att Gudsrikets fullbordan
ska komma en gång (Luk 22:16–18, 28–30). Som församling är det nu vår uppgift att
förkunna att Guds rike är här och att leva i och sprida Gudsrikets välsignelser, rättfärdighet, frid och glädje i den helige Ande (se Rom 14:17).
MÅNDAG 11 DECEMBER
PS 24
TISDAG 12 DECEMBER
MATT 5:1–16
ONSDAG 13 DECEMBER
MATT 6:9–13
(I Matteus evangelium kallas Guds rike för himmelriket)
TORSDAG 14 DECEMBER
MATT 13:31–33
FREDAG 15 DECEMBER
MARK 4:26–29
LÖRDAG 16 DECEMBER
LUK 10:1–12
SÖNDAG 17 DECEMBER
MATT 18:1–5

Tredje advent
NÅDEN ÄR NÄRA			18–24 december
Den här veckan brinner det tredje adventsljuset som påminner oss om att nåden är
nära. Nåd står för Guds godhet och förlåtelse som slösas över oss fast vi inte har gjort
oss förtjänta av den. Nåden är ett uttryck för Guds villkorslösa kärlek som vi får ta
emot. Guds nåd och kärlek blir som allra tydligast i Jesus och särskilt i hans död på
korset (se Rom 5: 5–8). När vi tar emot Guds nåd växer glädje och tacksamhet i våra
liv. När vi lever i Guds nåd går prestationskraven ner och vi kan slappna av. ”Min nåd
är allt du behöver. Ja, i svagheten blir kraften störst”. 2 Kor 12:9
MÅNDAG 18 DECEMBER
2 MOS 33:12–19
TISDAG 19 DECEMBER
PS 103
ONSDAG 20 DECEMBER
JOH 1:12–18
TORSDAG 21 DECEMBER
ROM 5:1–8
FREDAG 22 DECEMBER
EF 2:1–10
LÖRDAG 23 DECEMBER
2 TIM 2:1–2, TIT 2:11–14, 2 PETR 3:18
SÖNDAG 24 DECEMBER
LUK 1: 26–38

Fjärde advent
GUD ÄR NÄRA 			25–31 december
Den här veckan brinner även det fjärde ljuset som påminner oss om att Gud är nära. Ja
faktiskt mer än så, Gud är här. Julbudskapet är att Gud har blivit människa och kommit
till oss som ett litet barn. Inom teologin kallas detta inkarnation, Gud blir kropp, Gud
blir människa. I Jesus Kristus möts och förenas det gudomliga och det mänskliga. Jesus
är sann Gud och sann människa. Att Jesus är sann människa innebär att Gud helt och
fullt gått in under våra mänskliga begränsningar. Det betyder att vi tror på en Gud som
vet hur det är att vara människa. Jesus finns nära oss i alla våra känslor och livssituationer. Att Jesus även var sann Gud innebär att han i sin mänsklighet ändå hade en
gudomliga identitet, och en syndfri natur. Det är tack vara den som Jesus kunde ta på
sig våra synder och dö i vårt ställe. Måndag–torsdag läser vi om Jesus som människa
och fokuserar särskilt de känslor Jesus hade. Fredag–söndag läser vi om Jesus som Gud.
MÅNDAG 25 DECEMBER
LUK 2:1–21, FIL 2:6–11
TISDAG 26 DECEMBER
MARK 3:1–6, JOH 2:13–17
ONSDAG 27 DECEMBER
MARK 14:32–36, LUK 19:41, JOH 11:31–36
TORSDAG 28 DECEMBER
LUK 10:17–24
FREDAG 29 DECEMBER
HEBR 1:1–4, 4:14–16
LÖRDAG 30 DECEMBER
2 KOR 5:17–21
SÖNDAG 31 DECEMBER
KOL 1:13–20

Första veckan på året 2018
GUDS LÖFTEN ÄR NÄRA

1–7 januari 2018

Den här veckan börjar ett nytt år. Våra liv ser väldigt olika ut. Inför det nya året kanske
några av oss längtar efter stabilitet, trygghet och lugn. Andra kanske behöver utmaningar för att våga ta steg till förändring. Vad behöver du inför ett nytt år? Hur kan din
relation till Gud fördjupas och växa? På vilka livsområden behöver du kanske släppa
taget och finna vila? På vilka områden behöver du utmanas till förändring. Gud vill
leda oss, ge oss kraft och fylla oss med kärlek inför ett nytt år. Den här veckan läser vi
texter som innehåller både löften och utmaningar. Vad talar till dig? Vi vill utmana dig
att avsätta 30–45 minuter någon gång denna vecka för att meditera över måndagens
text Matt 14:22–33. Vad tar du med dig in i det nya året från den berättelsen?
MÅNDAG 1 JANUARI
MATT 14:22–33

TISDAG 2 JANUARI
JES 43:1–7
ONSDAG 3 JANUARI
JES 55:6–13
TORSDAG 4 JANUARI
PS 130, PS 131
FREDAG 5 JANUARI
PS 32
LÖRDAG 6 JANUARI
MATT 6:25–34
SÖNDAG 7 JANUARI
MATT 11:28–30

