
Bibelläsningsplan maj 2020 
Välkommen att följa med i bibelläsningsplanen som Linköpings 
Missionsförsamling tar fram till hjälp för din bibelläsning. En bibelbok läses i 
taget, och introduktioner till dessa bibelböcker publiceras vid lässtarten av 
en ny bibelbok. Varje lördag läses dock istället kommande söndags texter, 
som förberedelse för morgondagens gudstjänst. Maria Linder ansvarar för 
introduktionen till Hebreerbrevet. Rolf Malmberg ansvarar för 
bibelläsningsplanerna. Med önskan om välsignad läsning, bön och andakt! 
På Missionskyrkans hemsida finns både den här bibelläsningsplanen och vår 
förbönskalender. Bådadera hittar du dessutom som särtryck i tidskrifthyllan 
intill Informationen i Missionskyrkan. 

Introduktion om Hebréerbrevet 
Det är oklart vem som har skrivit Hebréerbrevet. Det finns ingen 
hälsningsfras i början av brevet, utan brevstarten låter snarare som 
inledningen till en predikan. I slutet av brevet finns dock en uppdatering om 
Timotheos, som var Paulus medhjälpare. Antagligen har brevet därför 
skrivits av någon apostel såsom Barnabas eller Apollos, kanske tillsammans 
med Paulus. 

Det är också oklart vem brevet har skrivits till. Med tanke på de många 
referenserna till Gamla testamentet så var mottagarna troligtvis judar som 
blivit kristna. Brevet är dock skrivet på grekiska istället för hebreiska, vilket 
gör att de nog levde i den grekromerska världen snarare än kring Israel. 

Budskapet i brevet är att Jesus är störst och bäst  Kristus är större än alla 
änglar, präster, överstepräster, Mose och andra gammaltestamentliga 
personer. Det nya förbundet är också starkare än det gamla, tack vare Jesu 
försonande offerdöd på korset, uppståndelse och himmelsfärd (kap 8 9). 
Jesus är alltså både själva offret och prästen som utför offret, så att vi får 
förlåtelse för våra synder och kan närma oss Gud (4:14-5:15, 9:13-15). Kanske 
hade de judekristna mottagarna funderat på att återgå till judendomen, 
varpå brevförfattaren betonar Jesu överlägsenhet för att övertyga dem om 
att förbli kristna. Därför innehåller också brevet så många förmaningar och 
varningar för olydnad och otro. 

Brevet handlar alltså mestadels om vem Jesus är. Jesus jämförs mycket 
med översteprästen Melkisedek, som man kan läsa om i Första Mosebok 
14:17 20. Hans person innehåller nämligen mycket symbolik som förebådar 

välsignar judarnas stamfader Abraham och tar emot tionde. Kontentan är att 



Jesu prästerskap  och därmed syndaförlåtelse  rymmer mera medkänsla 
och varar i evighet. 

Det finns flera guldkorn i brevet. Läs till exempel om ett vackert löfte (4:1), 
att Guds ord är levande och verksamt (4:12), uppmaningar om att t.ex. inte 
försumma sammankomsterna (10:21 25), trons kapitel som sammanfattar 
hela Gamla testamentet (kap 11), att ha blicken fäst på Jesus för att få 
tålamod och tröst (12:1 3), och om att passa sig för att inte bli bitter (12:14
15). I detta brev finner vi också orsaken till varför hopp ofta får ankare som 
symbol (6:19). Det finns även ett avsnitt som uppmuntrar vår församling i 
vårt agerande när Abbas sattes i Migrationsverkets förvar (10:32 36).  

Välkommen att nu i tiden efter påsk hitta fler pärlor i detta brev, och att 
låta brevet hjälpa dig förstå mer om vad Jesus har gjort för oss! 

 MARIA LINDER 

För introduktionen till Daniels bok skriven av Magnus Hesselstrand, se 
Medljus aprilnummer. 

 

Vecka 18  Söndag 26 april-lördag 2 maj 
Söndag  Ester 9:20-32 Purimfesten instiftas 

Måndag  Ester 10:1-3 Kung Xerxes och Mordokaj (Första Moseboken 41:44) 

Tisdag  Daniel 1:1-21 Daniel vid Nebukadnessars hov (Andra Krönikeboken 
36:5-8) 

Onsdag  Daniel 2:1-23 Nebukadnessars dröm om den stora statyn 1 
(Psaltaren 139:9-10) 

Torsdag  Daniel 2:24-49 Nebukadnessars dröm om den stora statyn 2 
(Lukasevangeliet 1:26/27-33) 

Fredag  Daniel 3:1-33 Daniels tre vänner i den brinnande ugnen (Femte 
Moseboken 4:15-20) 

Lördag  Fjärde söndagen i påsktiden. Rubrik: Vägen till livet: 
Johannesevangeliet 13:31-35, Andra Moseboken 13:31-35, Första 
Tessalonikerbrevet 5:9-11, Psaltaren 147:1-7 

Vecka 19  Söndag 3 maj-lördag 9 maj 
Söndag  Daniel 4:1-34 Nebukadnessars dröm om världsträdet 

(Lukasevangeliet 1:46-52) 
Måndag Daniel 5:1-30 Belshassars gästabud och den gåtfulla skriften 

(Uppenbarelseboken 9:20) 
Tisdag  Daniel 6:1-28 Daniel i lejongropen (Matteusevangeliet 27:57-60, 

65-66) 



Onsdag  Daniel 7: 1-28  Daniels första syn: De fyra djuren och människan 
(Matteusevangeliet 24:29-31, 25:31-46) 

Torsdag  Daniel 8:1-27 Daniels andra syn: Baggen och bocken (Första 
Mackabeerboken 1:1-10) 

Fredag  Daniel 9:1-27 De sjuttio årsveckorna (Matteusevangeliet 24:15-27) 

Lördag  Femte söndagen i påsktiden: Rubrik: Att växa i tro: 
Johannesevangeliet 17:9-17, Jesaja 57:15-16, Galaterbrevet 5:13-
18, Psaltaren 98:1-8 

Vecka 20  Söndag 10 maj-lördag 16 maj 
Söndag   Daniel 10:1-112A Daniels avslutande syn 1 (Uppenbarelseboken 

1:9-13)  
Måndag  Daniel 112B  20 Daniels avslutande syn 2 (Andra Mackabeerboken 

3:7-13) 
Tisdag  Daniel 11:21- 45 Daniels avslutande syn 3 (Andra 

Thessalonikeerbrevet 2:1-12) 
Onsdag   Daniel 12:1-13 Daniels avslutande syn 4 (Johannesevangeliet 5:19-

30) 
Torsdag  Hebreerbrevet 1:1-14 Guds ord vid tidens slut (Andra Samuelboken 

7:8-16) 
Fredag  Hebtreerbrevet 2:1- 4 Ge akt på budskapet om frälsning 

(Markusevangeliet 16:9-20) 
Lördag  Bönsöndagen: Rubrik: Bönen: Matteusevangeliet 6:5-8, Första 

Kungaboken 3:5-14, Romarbrevet 8:24-27, Psaltaren 13 

Vecka 21  Söndag 17 maj-lördag 23 maj  
Söndag  Hebreerbrevet 2:5-18 Sonen och människorna (Jesaja 8:17) 

Måndag  Hebreerbrevet 3:1-6 Jesus och Mose (Fjärde Moseboken 20:2-5) 

Tisdag  Hebreerbrevet 3:7-19 Varning för olydnad 1 (Fjärde Moseboken 
14:39-45) 

Onsdag  Kristi himmelsfärds dag Rubrik: Herre över allting: 
Johannesevangeliet 17:1-8, Daniel 7:13-14, Efesierbrevet 4:7-13, 
Psaltaren 110 

Torsdag  Hebreerbrevet 4:1-13 Varning för olydnad 2 (Jeremia 16:17) 

Fredag  Hebreerbrevet 4:14-16 Jesus som överstepräst 1 (Jesaja 53:9-12) 

Lördag  Söndagen före pingst: Rubrik: Hjälparen kommer: 
Johannesevangeliet 16:12-15, Första Kungaboken 19:9-16, 
Apostlagärningarna 1:12-14, Psaltaren 33:18-22 

 



Vecka 22  Söndag 24 maj-lördag 30 maj 
Söndag  Hebreerbrevet 5:1-10  Jesus som överstepräst 2 (Första Moseboken 

14:17-18) 
Måndag Hebreerbrevet 5:11-14 Ett avfall är utan återvändo 1 (Första 

Petrusbrevet 2:1-3) 
Tisdag  Hebreerbrevet 6:1-12  Ett avfall är utan återvändo 2  

Onsdag Hebreerbrevet 6:13-20 Guds löfte och Guds ed (Första 
Moseboken22:15-18) 

Torsdag Hebreerbrevet 7:1-28 En överstepräst som Melkisedik (Första 
Moseboken 14:17-24)  

Fredag  Hebreerbrevet 8:1-13 Överstepräst i ett nytt förbund (Jeremia 
31:31-40) 

Lördag  Pingstdagen: Rubrik: Den heliga Anden: Johannesevangeliet 7:37-

39, Jesaja 12, Apostlagärningarna 2:1-11, Psaltaren 104:27-31 


