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Inledning 
 

Kanske har du varit med om att ett möte med någon annan förändrat allt, ett 
möte där livet inte blev detsamma som tidigare? Bibelläsningsplanen du håller 
i din hand handlar om sådana möten, människors möten med Jesus, möten 
som berört och dröjt sig kvar och troligtvis förändrat dem i grunden. I denna 
bibelläsningsplan kommer varje vecka att handla om en bibelberättelse och 
ett möte med Jesus. Ibland får vi berikas av olika perspektiv av samma Jesus-
möte då de finns beskriva i flera evangelier, ibland kommer vi få läsa 
bibelställen i Gamla testamentet som på något sätt relaterar till veckans 
Jesusmöte. Varje vecka finns det också ett förslag på en sång du kan lyssna till. 

Jag hoppas också att vi som följer denna bibelläsningsplan kommer att dela 
med oss till varandra om våra egna möten med Jesus. Hur har Jesus berört ditt 
liv? Hur har din tro sett ut genom åren? Har du någon gång fått uppleva att 
anden gett dig vägledning?  

Människorna vi möter i bibeltexterna har blivit till vittnen för oss, deras möten 
med Jesus kan ge oss tro, liv och hopp. På samma sätt kan din berättelse ge 
tro, liv och hopp när du delar den med någon. Min förhoppning och bön är att 
denna bibelläsningsplan ska bidra ett ditt eget möte med Jesus.  

/Elin Harrysson, församlingsföreståndare 
 

Lectio Divina 

Om du vill får du gärna prova på att använda dig av bibelläsningsmetoden 
Lectio Divina. Testa det en gång då du inte är stressad eller på väg någonstans. 
Lectio Divina är en andlig läsning av en bibeltext och brukar ta ca 20 minuter. 
Du kan göra det själv eller tillsammans med någon.  

1. Läs texten rakt igenom en gång (för vissa är det lättare att läsa högt). 

2. Läs texten igen.  

- Lyssna efter ett ord eller fras från texten som stannar kvar i dig. 

3. Läs texten igen och fråga dig: 

- På vilket sätt berörs mitt liv idag av det jag hör i texten? 

4. Läs texten och fjärde gång och fråga dig själv: 

- Hör jag någon inbjudan för den närmaste tiden?  

 

 
Texter: Elin Harrysson och Barbro Daelander 

Layout: Karin Andersson 



Vecka 37 

JESU MÖTE MED DE FÖRSTA LÄRJUNGARNA – ”Kom följ mig” 

måndag 13/9 Matteusevangeliet 4:18-22 

tisdag 14/9 Markusevangeliet 1:16-20 

 

MÖTEN MED BARNET JESUS 

onsdag 15/9 Lukasevangeliet 2:22-40   

torsdag 16/9 Tredje Moseboken 12:1-8 

fredag 17/9 Jesaja 9:1-7 

lördag 18/9 Lukasevangeliet 2:39-52 

söndag 19/9 Psaltaren 127:3-5  

 

Att fundera på 

- Vilka får kallelsen av Jesus att möta och följa honom? 

- Har du mött Jesu inbjudan att följa honom; vilket är ditt svar?  

 

Veckans sång 

“Himlens gåva”- Josefina Gniste 

https://www.youtube.com/watch?v=tiPYIDjcU0Y  

 

 

Plats för anteckningar 

  

  

  

  

  

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=tiPYIDjcU0Y


Vecka 38 

JESUS MÖTER DEN BLINDE BARTIMAIOS UTANFÖR JERIKO 

måndag 20/9 Matteusevangeliet 20:29-34 

tisdag 21/9 Markusevangeliet 10:46-52 

onsdag 22/9 Lukasevangeliet 18:35-43 

torsdag 23/9 Andra Kungaboken 6:15-17 

fredag 24/9 Psaltaren 119:17-24  

lördag 25/9 Apostlagärningarna 9:1-9 

söndag 26/9 Apostlagärningarna 9:10-19 

 

Att fundera på 

- Vad kan hindra människor att se och möta Jesus? 

- Hur kan Gud ”öppna våra ögon”? 

 

Veckans sång 

”Open the eyes of my heart Lord, I want to see you” – Paul Baloche 
https://www.youtube.com/watch?v=idQ1n3cdgfo   

“Fäst dina ögon på Jesus”  
https://www.youtube.com/watch?v=gn1XlvUytcc  

 

 

Plats för anteckningar 

  

  

  

  

  

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=idQ1n3cdgfo
https://www.youtube.com/watch?v=gn1XlvUytcc


Vecka 39 

JESU MÖTE MED NIKODEMUS 

måndag 27/9 Johannesevangeliet 3:1-21 

tisdag 28/9 Johannesevangeliet 7:48-51 

onsdag 29/9 Johannesevangeliet 19:38-42 

torsdag 30/9 Johannesevangeliet 5:24 

fredag 1/10 Första Johannesbrevet 5:1-13  

lördag 2/10 Predikaren 11:5 

söndag 3/10 Hesekiel 36:25-27  

 

Att fundera på 

- Varför behöver människor bli ”födda på nytt”? 

- Hur blir man ”född på nytt”? 

- Har du upplevt hur Jesus-möten inneburit förändringar i ditt liv?  

 

Veckans sång 

”Born again”- Josh Garrels  
https://www.youtube.com/watch?v=ssfRgT9ZjNg    

 

 

Plats för anteckningar 

  

  

  

  

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=ssfRgT9ZjNg


Vecka 40 

JESUS MÖTER TULLINDRIVAREN SACKAIOS 

måndag 4/10 Lukasevangeliet 19:1-10 

tisdag 5/10 Lukasevangeliet 19:11-27 

onsdag 6/10 Matteusevangeliet 22:15-22 

torsdag 7/10 Markusevangeliet 12:13-17  

fredag 8/10 Matteusevangeliet 9:9-13 

lördag 9/10 Psaltaren 32:1-11  

söndag 10/10 Första Johannesbrevet 1:8 – 2:2 

 

Att fundera på 

- Hur ser Jesus på pengar och ägodelar? 

- Vilken betydelse har ägodelar för dig?   

- Hur ser Jesus på ”syndare”?  

 

Veckans sång 

”Guldgrävarsången”- Lapp Lisa 
https://www.youtube.com/watch?v=sGgGSVSm5iU    

 

 

Plats för anteckningar 

  

  

  

  

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=sGgGSVSm5iU


Vecka 41 

JESUS MÖTER BARNEN 

måndag 11/10 Matteusevangeliet 19:13-15 

tisdag 12/10 Markusevangeliet 10:13-16 

onsdag 13/10 Lukasevangeliet 18:15-17 

torsdag 14/10 Johannesevangeliet 3:3 

fredag 15/10 Första Samuelsboken 3:1-9 

lördag 16/10 Första Samuelsboken 3:10 – 4:1  

söndag 17/10 Psaltaren 8:1-10 

 

Att fundera på 

- Vilken plats har barn i Guds Rike? 

- Kan vi lära oss något av barns sätt att möta Jesus?  

- Vilka barn har du i din närhet som behöver möta Jesus? 

 

Veckans sång 

”Du omsluter mig”- Carola 
https://www.youtube.com/watch?v=2dEmIAWPCDA    

 

 

Plats för anteckningar 

  

  

  

  

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=2dEmIAWPCDA


Vecka 42 

JESU MÖTE MED DEN BESATTA MANNEN 

måndag 18/10 Markusevangeliet 5:1-20 

tisdag 19/10 Matteusevangeliet 8:28-34  

onsdag 20/10 Lukasevangeliet 8:26-39 

torsdag 21/10 Psaltaren 31:1-25 

fredag 22/10 Lukasevangeliet 8:1-3 

lördag 23/10 Psaltaren 118:1-21 

söndag 24/10 Markusevangeliet 16:16-18 

 

Att fundera på 

- Hur kan ”besatthet” visa sig idag? 

- Vad kan befrielse betyda, i olika bemärkelser? 

- Har du erfarenhet av att bli befriad från något som tidigare bundit dig? 

 

Veckans sång 

”Rädda mig” – Fredrik Sturzenbecker 
https://www.youtube.com/watch?v=p4fKw4SdsEw  

 

 

Plats för anteckningar 

  

  

  

  

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=p4fKw4SdsEw


Vecka 43 

JESUS OCH DEN SAMARISKA KVINNAN VID BRUNNEN 

måndag 25/10 Johannesevangeliet 4:1-30 

tisdag 26/10 Johannesevangeliet 10:14-16 

onsdag 27/10 Andra Moseboken 17:1-7 

torsdag 28/10 Andra Kungaboken 2:19-22 

fredag 29/10 Andra Kungaboken 5:10-15  

lördag 30/10 Johannesevangeliet 7:37-46 

söndag 31/10 Psaltaren 1:1-6  

 

Att fundera på 

- På vilket sätt var det uppseendeväckande att Jesus samtalade med den 

samariska kvinnan? 

- Vad ”symboliserar” vatten i Bibeln?  

- Hur lätt eller svårt har du för att umgås med människor från olika bakgrund 

eller miljö?  

 

Veckans sång 

”Floden”- Bo Kaspers Orkester 
https://www.youtube.com/watch?v=l8SsHaD2uFc  

 

 

Plats för anteckningar 

  

  

  

  

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=l8SsHaD2uFc


Vecka 44 

EN SYNAGOGFÖRESTÅNDARES DOTTER UPPVÄCKS 

måndag 1/11 Matteusevangeliet 9:18-26 

tisdag 2/11 Markusevangeliet 5:21-43 

onsdag 3/11 Lukasevangeliet 8:40-56 

torsdag 4/11 Jesaja 25:6-8 

fredag 5/11 Johannesevangeliet 11:1-27  

lördag 6/11 Johannesevangeliet 11:28-44 

söndag 7/11 Första Korinthierbrevet 15:42-58 

 

Att fundera på 

- Kan döda människor bli levande igen?  

- Hur prioriterade Jesus mellan olika hjälpbehövande som mötte honom? 

- Vad talar till dig mest i denna veckas texter?  

 

Veckans sång 

”Kyrie/ Sjung syster sjung” – Sara Parkman 
https://www.youtube.com/watch?v=lz51Z-dPy1Y  

 

 

Plats för anteckningar 

  

  

  

  

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=lz51Z-dPy1Y


Vecka 45 

JESUS OCH KVINNAN MED BALSAMFLASKAN 

måndag 8/11 Matteusevangeliet 26:6-13  

tisdag 9/11 Markusevangeliet 14:3-9  

onsdag 10/11 Johannesevangeliet 12:1-8 

torsdag 11/11 Psaltaren 133:1-3  

fredag 12/11 Första Samuelsboken 10:1-8 

lördag 13/11 Apostlagärningarna 10:37-38   

söndag 14/11 Jakobsbrevet 5:14-16 

 

Att fundera på 

- Vilka olika användningsområden finns i bibeln för olja och balsam? 

- Hur kan synbara handlingar hjälpa oss att förstå andliga verkligheter? 

- Har du erfarenheter som kan relateras till händelserna i texterna ovan? 

 

Veckans sång 

”Nåd utöver nåd” – Bo Järpehag 
https://www.youtube.com/watch?v=H_pjj4zvuFI  

 

 

Plats för anteckningar 

  

  

  

  

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=H_pjj4zvuFI


Vecka 46 

ATT SITTA VID JESU FÖTTER – JESUS HOS MARTA OCH MARIA 

måndag 15/11 Lukasevangeliet 10:38-42  

tisdag 16/11 Matteusevangeliet 6:25-34 

onsdag 17/11 Apostlagärningarna 22:3-3 

torsdag 18/11 Ordspråksboken 1:1-9 

fredag 19/11 Ordspråksboken 7:1-5 

lördag 20/11 Andra Timotheosbrevet 3:14-17    

söndag 21/11 Johannesevangeliet 15:1-10  

 

Att fundera på 

- Hur kan vi göra för att lyssna till Jesu undervisning?  

- Hur kan man hitta balansen mellan bön och arbete, vila och aktivitet, ta in 

och ge ut?  

- Vilka tips kan du ge om hur man kan lyssna till Jesus?   

 

Veckans sång 

”Att lära känna dig” – Gemenskap 
https://www.youtube.com/watch?v=-4Sdmh4TJE8 

 

 

Plats för anteckningar 

  

  

  

  

  

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=-4Sdmh4TJE8

