
 

 
 

 
 

Leseplan del 1 
Et kompendium 

Av Ole Lasse Bjellaas 

  

 



 
 
Dette kompendiet er hentet fra flere innlegg fra nettstedet OleLasse.org. Dette er 
utvalgte bibelvers fra en spesifikk leseplan som går over 2 uker. Dette er del 1 av en 
tredelt leseplan kalt en 3-sporsplan for lesing av bibelen som skal være en innledning til 
bibelen. 
 
Dette kompendiet er veldig lite redigert. Det vil si at innleggende er lagt inn, eventuelt 
rettet skrivefeil som er oppdaget, gjort noen kosmetiske endringer osv. Men det vil 
forekomme ord som “gårsdagens”, “forrige innlegg” etc. De vil bli slik som dem er. 
 
Hvis det refereres til bibelvers, men ikke står hvilken type bibel i etterkant så er det 
brukt Bibelen Guds Ord. Alle bibeltyper er listet opp i referanser og kilder bakerst i 
heftet. 
 
 
 
Dette kompendiet er laget med innlegg fra OleLasse.org i samarbeid med Bjellaas 
Media (Bjellaas.com). 
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Innledning: 
Jeg, og min kone, har nå begynt med en ny leseplan. En leseplan som er annerledes enn 
andre. Jeg har i lengre tid hatt et ønske om å følge en tematikk, eller få lest igjennom 
bøker, kapitler eller vers i en bestemt rekkefølge. Jeg har lest flere «ord for dagen» 
bøker, med bibelvers og leseplan og egne erfaringer fra forfatter. Men jeg ville ha Guds 
ord, og det alene. 
Jeg satt i bilen på vei hjem fra Sørlandet med jentungene på søndag, hvor den eldste 
jentungen hadde vært hos min mor og søster for helgen. På veien hjem ringte jeg en 
venn av meg, hvor vi snakket et sted mellom en halvtime til en time. En av temaene var 
det med leseplan. Jeg fikk da tipset om å bruke leseplanen i Studentbibelen, men siden 
jeg ikke hadde den tilgjengelig så kunne jeg få det tilsendt.  

Liste over leseplan: 

1. To uker om Jesu liv og lære 
● Dag 1. Luk 1: Forberedelse for Jesu komme 
● Dag 2. Luk 2: Fortellingen om Jesu fødsel 
● Dag 3. Mark 1: Begynnelsen til Jesu tjeneste 
● Dag 4. Mark 9: En dag i Jesu liv 
● Dag 5. Matt 5: Bergprekenen 
● Dag 6. Matt 6: Bergprekenen 
● Dag 7. Luk 15: Lignelser av Jesus 
● Dag 8. Joh 3: En samtale med Jesus 
● Dag 9. Joh 14: Jesu siste instrukser 
● Dag 10. Joh 17: Jesu bønn for sine disipler 
● Dag 11. Matt 26: Forræderi og arrestasjon 
● Dag 12. Matt 27: Jesu henrettelse på et kors 
● Dag 13. Joh 20: Oppstandelse 
● Dag 14. Luk 24: Jesus viser seg etter oppstandelsen 

Dagen etter, på mandag, begynte jeg på leseplanen. Det startet med Lukas 1, for å få 
med forhistorien til Jesus (forberedelse for Jesu komme) og dagen deretter var det 
Lukas 2 som omhandler fortellingen om Jesu fødsel og i går som var Markus 1, 
Begynnelsen til Jesu tjeneste. Jeg har ingen noen store planer med å bruke denne 
leseplanen, annet enn å få bedre kontakt med Gud og med det åndelige. Så det å lese 
disse tekstene, selv om det er juleevangeliet etc så er det likevel Guds ord. 
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Dag 1. Luk 1: Forberedelse for Jesu komme 
Det jeg stusset litt over, var at jeg oppdaget nye spørsmål og et lys på ting jeg ikke har 
sett før eller oversett. Se Lukas 1,41 (Bibelen 2011)  

Lukas 1,41 «Da Elisabet hørte Marias hilsen, sparket barnet i 
magen hennes. Hun ble fylt av Den hellige ånd». (Bibelen 2011) 

Jeg synes det er artig å se at Elisabet ble fylt av Den Hellige Ånd, da DHÅ ble utgytt 
etter Jesu korsfestelse. Og selv om jeg flere steder i både det nye og det gamle 
testamentet har sett at Ånden har fungert, så var det likevel et godt sted å starte i Lukas 
1, og det å oppleve at DHÅ fylte Elisabet. 
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Dag 2. Luk 2: Fortellingen om Jesu fødsel 
En annen ting jeg stoppet litt opp på var i Lukas 2,49 

Lukas 2,49 «Men han svarte: «Hvorfor lette dere etter meg? Visste 
dere ikke at jeg må være i min Fars hus?»» 

Et vers som i seg selv betyr at Jesus ønsket å være i Guds tempel, som er sin Fars 
tempel. Noe jeg alltid har forstått og tenkt over. Men så leser jeg ved siden i min Guds 
ord bibel, og det kommer en liten bemerkning «* eller opptatt med Min Fars 
gjerninger», og da må jeg jo ta opp min Amplified bibel for å få litt forståelse i hva som 
står der: 

Luke 2,49 «And He said to them, How is it that you had to look for 
Me? Did you not see and know that it is necessary [as a duty] for 
Me to be in My Father’s house and [occupied] about My Father’s 
business?» (AMPC) 

Der står det litt mer utfyllende (som det stort sett gjør i AMP/AMPC), og det er ikke 
nok med at han måtte være i Guds hus, men også at han skulle være opptatt med Hans 
gjerninger. 
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Dag 3. Mark 1: Begynnelsen til Jesu tjeneste 
Det siste jeg fikk oppleve var gårsdagens tekst fra Markus 1. Først fikk jeg et nytt syn 
på dåp, med døperen Johannes som døpte en omvendelsens dåp. Bibelen 2011 skriver i 
Markus 1,4:  

Markus 1,4 «Slik sto døperen Johannes fram i ødemarken og 
forkynte en omvendelsesdåp som ga tilgivelse for syndene.» (Biblen 
2011) 

Men jeg syntes varianten i Guds ord var litt bedre:  
Markus 1,4 «Johannes stod frem og døpte i ødemarken. Han 
forkynte omvendelsens dåp til syndenes forlatelse.» 

Jeg tenker at jeg er så glad at jeg har Jesus. At jeg slipper å løpe til Skiens elva med 
pastoren hver gang jeg har syndet for omvendelse og syndenes forlatelse. Jeg er så glad 
at jeg kan be til Jesus, og be om tilgivelse.  
Det er mye bra i Markus, og mye jeg kunne nevnt. Men ønsker å ta frem en ting til, som 
jeg måtte dypdykke litt inn i. Markus 1, 12 og 13. Etter at Jesus blir døpt blir han drevet 
ut i ødemarken i 40 dager, fristet av djevelen og deretter tjente englene Ham. Legger 
ved skriftstedet fra AMPC (Amplified Classic) under for litt mer dybde her. Det står 
mer forklart ut av disse to versene i Matteus 4,1-11. Der er det beskrevet mye av 
fristelsene Jesus gikk igjennom. I vers 11 (i Guds ord) står det:  

Matteus 4,11 «Da forlot djevelen Ham, og se, engler kom å tjente 
ham». 

Der står det to interessante bibelreferanser.  
Jakob 4,7 «Så vær da lydige mot Gud! Men stå djevelen imot, så 
skal han flykte fra dere.» (Bibelen 2011) 
Jakob 4,7 «Underordne dere derfor under Gud! Stå djevelen imot, 
og han vil flykte fra dere.» (Bibelen Guds Ord) 
Heb 1,14: «Er ikke alle englene ånder i Guds tjeneste, som sendes 
ut for å hjelpe dem som skal arve frelsen?» (Bibelen 2011) 
«Are not the angels all ministering spirits (servants) sent out in the 
service [of God for the assistance] of those who are to inherit 
salvation?» (AMPC) 

Her er det et godt løfte, hvis vi underordner oss / er lydige mot Gud så vil vi stå 
djevelen imot og han vil flykte fra oss. Fantastisk! 

Mark 1,12-13 «12 Immediately the [Holy] Spirit [from within] 
drove Him out into the wilderness (desert), 13 And He stayed in the 
wilderness (desert) forty days, being tempted [all the while] by 
Satan; and He was with the wild beasts, and the angels ministered 
to Him [continually].» (AMPC) 
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Dag 4. Mark 9: En dag i Jesu liv 

 
Dag 4 har kapittel fra Markus. Der står det mye viktig. Men det var to ting som jeg 
bemerket ekstra. 
Det første jeg så var vers 4, og versene rundt 

Markus 4,4 «Og Elia viste seg for dem sammen med Moses, og de 
samtalte med Jesus.» (Bibelen 88) 

Jeg synes det er en spesiell situasjon, rett og slett fordi jeg alltid har hatt et ekstra blikk 
på Åpenbaringen og endetiden. Og jeg synes det er litt ekstra spesielt i Johannes 
åpenbaring om de to vitnene.  

Åp 11,3 «Og jeg vil gi mine to vitner å profetere i ett tusen to 
hundre og seksti dager, kledd i sekk.» (Bibelen 88) 

Her er det mange som mener at disse to vitnene er Elias og Moses, og det kan være 
fordi både Moses og Elias ble rykket bort fra jorden og ikke døde en naturlig død og 
fikk en grav. 
Den andre tingen jeg fikk litt lys over som jeg har tenkt over før, og vurdert å studere 
nærmere er det som står i Markus 9,29  

Markus 9,29 «Han sa til dem: Dette slaget kan ikke bli drevet ut 
uten ved bønn og faste.» (Bibelen 88)  

og skrevet meget likt i amplified  
Markus 9,29«And He replied to them, This kind cannot be driven 
out by anything but prayer and fasting.» 
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Det er litt snodig at vi ikke har større fokus på bønn og faste, jeg vet at jeg er for dårlig 
på det. Men det er absolutt noe jeg ønsker å gjøre noe med. La oss også lese referansen 
til Jakob 5,16:  

Jakob 5,16 «Bekjenn derfor deres synder for hverandre og be for 
hverandre, for at dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes 
bønn har stor kraft og virkning.» 

Dette er også et vers som vi kanskje ikke bruker så mye. Katolikkene bruker dette mye, 
det finnes jo en balansegang, men her nevnes det at med syndenes bekjennelse og bønn 
fører til helbredelse og at et rettferdig menneskes bønn har stor kraft. Og se her hvor 
dypt amplified går i dybden:  

Jakob 5,16 «Confess to one another therefore your faults (your 
slips, your false steps, your offenses, your sins) and pray [also] for 
one another, that you may be healed and restored [to a spiritual 
tone of mind and heart]. The earnest (heartfelt, continued) prayer of 
a righteous man makes tremendous power available [dynamic in its 
working].» (AMP) 
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Dag 5. Matt 5: Bergprekenen 
Dag 5 har fokus på første del av bergprekenen, fra Matteus 5. Her er det ufattelig mye 
bra undervisning, men igjen som tidligere så tar jeg frem noen ting jeg har sett litt lys 
på. 
Det første man kommer på er saligprisningene fra vers 3 til vers 12. Jeg tar frem et vers, 
og for rettferdighetens skyld tar jeg det første. Og det er for å forstørre effekten av 
spesielt et ord. Først fra Guds ord:  

Matt 5,3 «Salige er de fattige i ånden, for Himlenes rike er deres.» 
Guds ord bruker ordet Salig (også forstått som velsignet), og dette for alle 
saligprisningene (kanskje derfor det heter saligprisningene?). Litt interessant er det i 
(drumroll please) Amplified (den har jeg aldri brukt før eller?), der forsterkes det mer 
med betydningen av selve ordet salig:  

Matt 5,3 «Blessed (happy, blithesome, joyous, [e]spiritually 
prosperous—[f]with life-joy and satisfaction in God’s favor and 
salvation, regardless of their outward conditions) are the meek (the 
mild, patient, long-suffering), for they shall inherit the earth!» 
(AMPC) 

For en forklaring! 
Neste sted, er stedet om salt og lys. Stående i vers 13 til 16. Tok denne med, rett og slett 
fordi her tror jeg mange (spesielt meg selv) har mye å lære. Dette er prioritet nummer 
en i disippelgjøring, det å vise lyset i stedet for å skjule det. Videre tar jeg et vers ut fra 
lovene Jesus kommer med, nemlig vers 24.  

Matt 5, 24 «så la gaven din ligge der foran alteret og gå derfra! Bli 
først forlikt med din bror, kom så og bær fram gaven din!» 

Spesielt den siste biten med å bli forlikt. Det passer også godt med nattverden hvis man 
leser i første korinterbrev, men det er en annen tekst. Dette er noe som jeg og Maren har 
hatt et fokus på i vårt ekteskap. Eller mer spesifikt det som står i Efeserene 4,26  

Ef 4,26 «Blir dere vrede, så synd ikke! La ikke solen gå ned over 
deres vrede,» (Guds ord) 

Det at vi ikke legger oss før vi har gjort opp med hverandre hvis vi har hatt en 
diskusjon eller krangel, er noe vi har fokus på. Og på den notisen så er neste budskap 
jeg vil ta med vers 31 og 32, jeg og Maren har satt ekteskapet høyt. Vi skal stå sammen 
i tykt og tynt! 
Og så kommer det som jeg mener er pilaren av budskap i kapittel 5. Vers 38-48. Her tar 
Jesus rett og slett frem hvordan vi skal fremstå, som forbilder og som mottakere av 
motstand. Vend det andre kinnet til (v. 39), blir du saksøkt om kjortelen, gi han kappen 
også (v. 40), tvinger noen deg til å gå en mil så gå to med han (v. 41) etc. Dette er 
vanskelige men fantastiske oppmuntringer og forbilde byggere hvis man ønsker det. Jeg 
vet at jeg er langt unna dette, men det er et ønske om å bli slik. Å bli Jesu lik! 
  

10 av 33 



Dag 6. Matt 6: Bergprekenen 

 
Dag 6 er andre del av bergprekenen. Igjen som forrige innlegg, så er det utrolig bra 
undervisning her. 
Første stedet jeg finner er vers 2. Noe som er vanskelig å utføre som menneske, men 
som jeg mener er viktige for oss som kristne og åndelige vesener.  

Matt 6,2 «Når du gjør en barmhjertighetsgjerning, skal du ikke 
markere det ved å blåse i basun, slik hyklerne gjør i synagogene og 
på gatene, for at de skal bli æret av mennesker. Sannelig sier Jeg 
dere: De har alt fått sin lønn». 

Vi mennesker er alltid ute etter at folk ser oss og at vi får anerkjennelse for det vi gjør. 
Men for Gud så er det viktig at vi gjør det for Han, og for at han skal ha all ære så må jo 
ikke vi ta noe av den æren vekk ved å fokusere på oss selv. 
Matt 6,5-15 omhandler «Fader vår», bønnen som Jesus lærte oss. Dette er en god bønn 
som inneholder mye positivt fokus og som inneholder viktige elementer i en bønn. Jeg 
tror man kan holde en lang preken kun om denne bønnen. I vers 6 står det at vi må gå 
inn i vårt lønnkammer og lukke døren. Det å være alene med Gud tror jeg er viktig  

Matt 6,6 «Men du, når du ber, gå inn i lønnkammeret ditt! Og når 
du har lukket døren din, skal du be til din Far som er i det skjulte. 
Og din Far som ser i det skjulte, skal lønne deg åpenlyst.» 

I vers 7 står det at vi ikke skal bruke så mange unødvendige ord og lange fine bønner. 
Men be spesifikt.  
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Matt 6,7 «Og når dere ber, så bruk ikke meningsløse gjentagelser, 
slik hedningene gjør. For de tror de blir bønnhørt på grunn av sine 
mange ord.» 

Fader vår i Amplified:  
Matt 6,9-13 «9 Pray, therefore, like this: Our Father Who is in 
heaven, hallowed (kept holy) be Your name. 
10 Your kingdom come, Your will be done on earth as it is in 
heaven. 
11 Give us this day our daily bread. 
12 And forgive us our debts, as we also have forgiven ([e]left, 
remitted, and let go of the debts, and have [f]given up resentment 
against) our debtors. 
13 And lead (bring) us not into temptation, but deliver us from the 
evil one. For Yours is the kingdom and the power and the glory 
forever. Amen.». (AMPC) 

I Matteus 6, 16-18 så står det litt mer om faste. Som jeg har tatt opp i et tidligere 
innlegg så ønsker jeg mer av dette i mitt liv, av bønn og faste. I disse versene står det at 
du ikke skal annonsere at du faster, men at du holder det for deg selv. «Og når dere 
faster, så vær ikke som hyklerne, som faster med et trist ansikt. For de fordreier ansiktet 
sitt, slik at de skal vise for menneskene at de faster. Sannelig sier Jeg dere: De har 
allerede fått sin lønn. 17 Men du, når du faster, da salv hodet ditt og vask ansiktet ditt, 
18 slik at du ikke viser deg fastende for menneskene, men bare for din Far som er i det 
skjulte. Og din Far som ser i det skjulte, skal lønne deg åpenlyst.» 
Jeg ønsker å nevne litt på vers 24. Ingen kan tjene to herrer. Her kommer vi i 
utgangspunktet tilbake til de 10 bud, vi kan kun ha en Gud. Men vi har så lett for å lage 
avguder. Nå tenker jeg ikke på store religiøse handlinger og mange hindu guder etc. 
Men de «hverdagslige» avguder. Som overbruk av TV, pornografi, spill, mobiltelefon, 
penger, makt etc. Ting som vi har i livet vårt som har et høyere fokus enn Gud. I dette 
verset er det tatt for seg mammon som er det arameiske ordet for penger og rikdom.  

Matt 6,24 «Ingen kan tjene to herrer. For enten vil han hate den ene 
og elske den andre, eller så vil han holde seg til den ene og forakte 
den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon.» 

Dette blir bekreftet videre i Lukas kapittel 16, spesielt vers 9, 11 og 13. I et oppslag hos 
Strongs Exhaustive Concordance står det: G3126 mammônas, mam-mo-nas’; or 
mamônas (G3126-a); of Aramaic origin (confidence, i. e. figuratively wealth, 
personified); mammonas, i. e. avarice (deified):- mammon. 
Siste fra dag 6 er forsåvidt resten av kapittelet, vers 25 til 34. Som omhandler det å ikke 
være bekymret. Jeg tror alle mennesker fort kan bli bekymret over mye, men hvis vi 
følger denne oppskriften så har jeg tro på at vi slipper bekymringen. Men jeg vet det 
ikke er enkelt, men det er likevel riktig og viktig og følge oppskriften. Det viktigste 
punktet står i vers 33.  
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Matt 6,33 «Søk først Guds rike og Hans rettferdighet! Så skal alt 
dette bli gitt dere i tillegg.» 

Søk først Gud, så vil alt komme i tillegg! For et løfte! Og det blir skrevet til slutt: 
Matt 6,34 «Vær derfor ikke bekymret for dagen i morgen! For 
dagen i morgen skal bekymre seg for det som hører den til. Hver 
dag har nok med sin egen plage.» 

Jeg fikk høre et ord om akkurat dette, hvis man bekymrer seg over morgendagen så vil 
det ikke fjerne problemene, men fjerne freden fra denne dagen. 
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Dag 7. Luk 15: Lignelser av Jesus 
Dag 7, dagen i dag kommer fra Lukas 15, og fokuserer på lignelser fra Jesus. Jeg har to 
lignelser som jeg ønsker å sette litt lys på. Vi har nok alle hørt de mange ganger før. 
Det første står i vers 1 til 7. Og det er den bortkomne sauen. Jeg skal ikke bruke mye tid 
på å dypdykke i versene og finne paralleller, men kun ta en enkel tanke jeg har. For 
som en kristen, så kan det i mange hendelser være viktig å komme seg ut av en 
menighet og ut å hente en en bortkommen sau. Om det er en frafallen eller en ufrelst, 
det viktige er å ut å snakke med mennesker. Det er ikke en enkelt oppgave, men 
stemmer godt med misjonsbefalingen fra Jesus (fra Markus 16,15). 
Og neste er de to sønnene, eller den bortkomne sønn. Jeg har hørt mange forkynnelser 
over denne lignelsen, men det er en som har satt et preg. En venn av meg fikk et 
budskap over seg om akkurat denne lignelsen. Han hadde alltid vært en flink person, 
hørt på foreldrene og fulgt dem i de kristne rekker. Han hadde i mange år følt seg som 
den hjemmeværende sønn. Det var spesielt å høre en skildring fra den andre siden. Han 
hadde sett folk rundt seg gå ut og inn av menigheter, hoppe i synd for så å be om 
tilgivelse. Og de ble alle tatt godt imot. Men han som var hjemmeværende fikk ikke det 
samme  
Alle vers i dette innlegget, med mindre annet er skrevet, er tatt ut fra Guds ord. 
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Dag 8. Joh 3: En samtale med Jesus 

 
 
Johannes kapittel 3. 
Hva skal vi si, kanskje et av bibelens mest leste kapitler, tørr jeg påstå. Det kommer 
neppe som noen overraskelse, spesielt for de som har lest de siste innleggene jeg har 
hatt eller sett min video om Johannes 3,16 at jeg kommer til å inkludere Amplified. 
I dette innlegget skal jeg gjøre et par kosmetiske endringer, så setter pris på 
kommentarer i kommentarfeltet :) 
Først vil jeg si at det primære som kapittel 3 handler om er en samtale med Jesus, og 
selvfølgelig det viktige som medførte. For det første, sett deg inn i situasjonen at du 
fikk muligheten til å bare sette deg ned med Jesus Kristus, vår Herre og frelser. Kunne 
snakke med Ham og spørre alle spørsmål, uansett hvor rare. Dette fikk Nikodemus 
mulighet til, eller tok seg mulighet til. I Guds ord er han beskrevet som en mann blant 
fariseerne, han var en av jødenes rådsherrer. I King James (KJV) sies det at han var 
«Ruler of Jews». Det bekreftes i Amplified (ruler, leader, authority among the Jews). 
Det spesielle er at han kom til Ham om natten. 

Johannes 3, 2: Han kom til Jesus om natten og sa: «Rabbi, vi vet at du 
er en lærer som er kommet fra Gud, for ingen kan gjøre de tegn du 
gjør uten at Gud er med ham.» 

Altså her ser jeg for meg at Nikodemus snek seg ut om natten, skjulte seg for folk for å 
komme seg frem til Jesus usett for en samtale. Det betydde så mye for Nikodemus å 
snakke med Jesus at han risikerte hele sitt rykte for å snakke med ham. 
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Johannes 3, 3: Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Ingen 
kan se Guds rike hvis han ikke blir født på ny.» 

En utrolig merkelig setning. Jeg kan godt forstå at Nikodemus i vers 4 ikke forstod så 
mye. Det blir bekreftet videre i Johannes og Peter: 

Johannes 1,13: De er ikke født av kjøtt og blod, ikke ved menneskers 
vilje og ikke ved manns vilje, men av Gud. 

1 Peter 1,23: Dere er jo født på ny, ikke i kraft av forgjengelig, men av 
uforgjengelig sæd, ved Guds levende ord som er og blir. 

Og igjen sier Jesus, men i en annen vri: 

Johannes 3,5: Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Den 
som ikke blir født av vann og Ånd, kan ikke komme inn i Guds rike. 

Vi kan ikke gå inn på Johannes kapittel 3 uten å nevne «den lille bibelen.» Jeg velger å 
legge inn Amplified sin versjon av vers 16 og 17. For litt dypere undervisning om 
Johannes 3,16 se video i dette innlegget: YouTube: Johannes 3:16 En liten åpenbaring 

John 3, 16: For God so greatly loved and dearly prized the world that 
He [even] gave up His only begotten ([d]unique) Son, so that whoever 
believes in (trusts in, clings to, relies on) Him shall not perish (come 
to destruction, be lost) but have eternal (everlasting) life. 

John 3,17: For God did not send the Son into the world in order to 
judge (to reject, to condemn, to pass sentence on) the world, but that 
the world might find salvation and be made safe and sound through 
Him. 

  
Til slutt vil jeg legge inn vers 27. 

Johannes 3,27: Johannes svarte: «Et menneske kan ikke få noe, om det 
ikke blir gitt ham fra himmelen. (Guds Ord) 

John 3,27: John answered, A man can receive nothing [he can claim 
nothing, he can [f]take unto himself nothing] except as it has been 
granted to him from heaven. [A man must be content to receive the gift 
which is given him from heaven; there is no other source.] (Amplified) 

Det er litt spesielt sagt. Kun lest i Guds ord så kan man jo lure på hva som menes. Man 
kan selvsagt tenke at det er jo der hvor alt godt kommer ifra. Men litt korttenkt kunne 
man jo tenkt at: «Men jeg får jo gaver av far og mor, og det kom jo ikke fra himmelen». 
Det er jeg glad man kan lese litt i Amplified å se det som spesielt står at «been 
granted», les tillatt fra himmelen. Og som det står mot slutten at man må være tilfreds, 
eller takknemlig om du vil, for den gaven som er gitt fra himmelen. 
Jeg har nå i en uke lagt ut flere innlegg om mine funn i leseplanen. Har du noen 
kommentarer, så kom med dem. Positive og negative. Fungerer det? Ser det bra ut? 
Skal noe endres? Alle kommentarer er satt til moderering, så ingen kommentarer blir 
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automatisk lagt ut. Så hvis du vil komme med en kommentar som du ikke vil ha 
publisert så skriv det som merknad. Ellers kan alle kommentere «anonymt» også. Epost 
er godt å legge til for kontakt fra min side, men vil ikke bli vist på siden.  
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Dag 9. Joh 14: Jesu siste instrukser 

 
Jeg stusser litt på hva som står i det første verset. 

Johannes 14,1: «La ikke deres hjerte forferdes! Tro på Gud og tro på 
Meg! (Guds ord) 

John 14,1: Let not Your heart be troubled: ye believe in God, believe 
also in me (KJV) 

John 14,1: «Do not let your heart be troubled (afraid, cowardly). 
Believe [confidently] in God and trust in Him, [have faith, hold on to 
it, rely on it, keep going and] believe also in Me. (AMP) 

Forferdes. Kanskje et litt vanskelig ord. KJV velger å bruke troubled. Eller amplified 
som skriver troubled (afraid, cowardly). Altså det jeg føler blir (med mine ord) riktig. 
Ikke føl redsel i hjerte, men ha tro på Gud og Jesus. 

Johannes 14,2-3: I Min Fars hus er det mange rom*. Hvis ikke, ville 
Jeg ha sagt dere det. Jeg går for å gjøre i stand et sted for dere.<* 
boliger.> Når Jeg har gått bort og gjort i stand et sted for dere, skal 
Jeg komme igjen og ta dere til Meg. For der Jeg er, der skal også dere 
være. (Guds ord) 

John 14,2: In my Father’s house are many mansions: if [it were] not 
[so], I would have told you. I go to prepare a place for you. (KJV) 

Det høres jo helt fantastisk ut i KJV. Mansions! Men bare det at Jesus lover at det er 
flere rom, eller boliger til oss og venter på oss er et fantastisk løfte. Det at det blir gjort i 
stand for oss, og skal komme å hente oss. Det er et håp, det er en fremtid. Det er et stort 
løfte. Det refereres også her til Johannes 13,36 hvor Peter spurte om å følge Jesus, hvor 
Jesus svarer at han ikke kan følge nå men skal følge senere. 
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Johannes 14,6: Jesus sier til ham: «Jeg er veien, sannheten og livet. 
Ingen kommer til Faderen uten ved Meg. (Guds Ord) 

Dette er et utrolig viktig vers. Amplified skriver siste som «Ingen kommer til Faderen 
uten ved (gjennom) Meg». Uansett hvordan vi ser på det, så må vi til Jesus. Vi må 
gjennom Jesus for å komme til Faderen, og for å komme til Himmelen. Men han er ikke 
bare veien, han er også sannheten og livet. Så trenger du sannheten? Gå til Jesus. 
Trenger du liv? Gå til Jesus. Amen! 

Johannes 14,8-9: Filip sier til Ham: «Herre, vis oss Faderen, og det 
er nok for oss.» 9 Jesus sier til ham: «Så lenge har Jeg vært hos dere, 
og likevel kjenner du Meg ikke, Filip? Den som har sett Meg, har sett 
Faderen. Så hvordan kan du si: Vis oss Faderen? (Guds Ord) 

Her er det sådd noe tvil. Men samtidig ser jeg litt fra Jesus side. Han har reist Israel 
rundt med disse disiplene. Han har forkynt fantastiske budskap, han har gjort store 
mirakler. Det burde da ikke være tvil om at Han er Messias. Jesus her var sikkert litt lei, 
og litt skuffet.  Men samtidig så sier Han videre i versene (og spesielt i vers 11) at hvis 
ikke dere tror, så tro Meg for gjerningenes skyld. 

Johannes 14,12-15: Sannelig, sannelig sier Jeg dere: Den som tror på 
Meg, han skal også gjøre de gjerningene Jeg gjør. Han skal gjøre 
større gjerninger enn disse, for Jeg går til Min Far. 13 Hva som helst 
dere ber om i Mitt navn, det skal Jeg gjøre, så Faderen skal bli 
herliggjort i Sønnen. 14 Dersom dere ber om noe i Mitt navn, skal Jeg 
gjøre det. 15 Hvis dere elsker Meg, så hold Mine bud. (Guds Ord) 

Dette med bønnesvar, som er beskrevet i versene over, er utrolig. Hvis jeg ikke hadde 
vært kristen i så mange år, men heller en nyfrelst og lest dette. Hadde jeg lest det om 
igjen og om igjen. Jeg hadde slukt det rått. Tenk at  «Hva som helst dere ber om i Mitt 
navn, det skal Jeg gjøre». Wow! Og i verset før, vi skal gjøre større gjerninger. Dette 
mener jeg passer utrolig godt inn i versene 7 og 8 fra kapittel 15 om det sanne vintre. 

Johannes 15,7-8: Hvis dere blir i Meg og Mine ord blir i dere, kan 
dere* be om hva dere vil, og det skal bli gjort for dere. 8 I dette er Min 
Far herliggjort, at dere bærer mye frukt. Og dere skal være Mine 
disipler. 

Jesus sier at hvis vi blir i Ham og Hans ord blir i oss kan vi be om hva vi vil. 

Johannes 14,16-18: Og Jeg vil be Faderen, og Han skal gi dere en 
annen Talsmann*, for at Han skal bli hos dere til evig tid, <* hjelper, 
advokat; gresk: parakletos.> 17 sannhetens Ånd, som verden ikke kan 
få, siden den verken ser Ham eller kjenner Ham. Men dere kjenner 
Ham, for Han blir hos dere og skal være i dere. 18 Jeg skal ikke la 
dere bli igjen som foreldreløse. Jeg skal komme til dere. (Guds ord) 

John 14,16-18: And I will pray the Father, and he shall give you 
another Comforter, that he may abide with you for ever; 17 [Even] the 
Spirit of truth; whom the world cannot receive, because it seeth him 
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not, neither knoweth him: but ye know him; for he dwelleth with you, 
and shall be in you. 18 I will not leave you comfortless: I will come to 
you. (KJV) 

John 14,16: And I will ask the Father, and He will give you another 
[c]Helper (Comforter, Advocate, Intercessor—Counselor, 
Strengthener, Standby), to be with you forever (AMP) 

Dette er også et spesielt løfte. Jesus skal be Faderen om å gi os en annen talsmann, eller 
en annen trøster som det står i KJV. Amplified kommer med en lang rekke forskjellige 
betydninger som alle har en sammenheng. En hjelper, en trøster, en advokat, forbeder 
etc. For et fantastisk løfte. Dette er jo Den Hellige Ånd som Jesus tar opp. Det bekreftes 
videre i vers 25 og 26. 

Johannes 14,25-26: Alt dette har Jeg talt til dere mens Jeg ennå er hos 
dere. 26 Men Talsmannen, Den Hellige Ånd, som Faderen vil sende i 
Mitt navn, Han skal lære dere alle ting og minne dere om alt det Jeg 
har sagt dere. (Guds ord) 
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Dag 10. Joh 17: Jesu bønn for sine disipler 
Johannes 17,1-2: Disse ordene talte Jesus, løftet blikket mot himmelen 
og sa: «Far, timen er kommet. Herliggjør Din Sønn, for at Din Sønn 
også kan herliggjøre Deg, 2 slik Du har gitt Ham makt over alt kjød, 
for at Han skulle gi evig liv til alle dem som Du har gitt Ham. (Guds 
ord) 

Tenk denne bønnen ba Jesus. En kraftfull bønn over tiden som kommer. Enda en 
kraftig bønn er nedskrevet i Matteus 26 som kommer på dag 11. Jesu bønn i 
Getsemane. Videre i denne bønnen ber Jesus: 

Johannes 17,3-5: Og dette er det evige livet, at de kjenner Deg, Den 
eneste sanne Gud, og Jesus Kristus, Ham som Du har utsendt. 4 Jeg 
har herliggjort Deg på jorden; Jeg har fullført det verk Du har gitt 
Meg å gjøre. 5 Og nå, Far, herliggjør Meg hos Deg Selv med den 
herlighet som Jeg hadde hos Deg før verden ble til. (Guds ord) 

Jesus har gjennom hele kapittel 17 bedt over flere ting. Fra vers 6 og frem til 19 ber 
Han for disiplene. Vi kan se vers 9 og 10 

Johannes 17,9-10: Jeg ber for dem. Jeg ber ikke for verden, men for 
dem som Du har gitt Meg, for de er Dine. 10 Og alle Mine er Dine, og 
Dine er Mine, og Jeg er herliggjort i dem. (Guds ord) 

Mine, og Dine. Jesus sier at Han ber for dem, de som Faderen har gitt ham. Men så 
kommer noe spesielt. 

Johannes 17,12: Mens Jeg var sammen med dem i verden, bevarte Jeg 
dem i Ditt navn. Dem Du gav Meg har Jeg bevart, og ingen av dem 
gikk fortapt, bortsett fra fortapelsens sønn, for at Skriften skulle bli 
oppfylt. (Guds ord) 

Kona stusset med en gang over fortapelsens sønn. Jeg måtte lese ytterligere tre ganger 
høyt for henne. Hun spurt meg hvem det var. Var det antikrist? Var det djevelen? Jeg 
svarte at jeg mente det var Judas Iskariot. Det kan bekreftes i Amplified Classic. 

John 17,12: While I was with them, I kept and preserved them in Your 
Name [[b]in the knowledge and worship of You]. Those You have 
given Me I guarded and protected, and not one of them has perished 
or is lost except the son of perdition [Judas Iscariot—the one who is 
now doomed to destruction, destined to be lost], that the Scripture 
might be fulfilled (AMPC) 
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Dag 11. Matt 26: Forræderi og arrestasjon 
I Matteus 26 så handler det om planene for å få Jesus drept, forræderiet og når de henter 
Jesus i Getsemane. 

Matt 26,6-9: Og da Jesus var i Betania, i huset til Simon den 
spedalske, 7 kom en kvinne til ham. Hun hadde en alabastkrukke med 
meget kostbar, velduftende olje, og hun helte den ut over hodet Hans 
mens Han satt til bords. 8 Men da disiplene Hans så det, ble de harme 
og sa: «Hva skal denne sløsingen være godt for? 9 For denne 
velduftende oljen kunne vært solgt for mange penger og gitt til de 
fattige.» (Guds ord) 

Dette er et godt vitnesbyrd (som blir bekreftet av Jesus i vers 13) av kvinnen som heller 
en veldig kostbar olje over Jesu hodet. En (i dette kapittelet) ikke navngitt disippel spør 
i vers 8 om hva denne sløsingen er godt for. Eller det vi si at disiplene ble harme, men 
jeg kan godt se at det spesifikt er en som har det største fokuset her. Jeg ser i 
bibelreferanse til Johannes 12,4 at dette er Judas. Hvorfor ikke dette er nevn at det er 
Judas (Iskariot) som sa dette er merkelig, da han er nevnt med navn i vers 14. Men vi 
kjenner jo til at Judas Iskariot var pengekjær, noe som kom frem da han forrådte Jesus 
(les mer under) det fremkommer også frem i Johannes kapittel 13 at han bar 
pengekassen til disiplene. Viser til versene under her. 

Joh 12,4: Men en av disiplene Hans, Judas Iskariot, Simons sønn, han 
som skulle forråde Ham, sa: (Guds ord) 

Joh 13,26-30: Jesus svarer: «Det er ham Jeg gir et stykke brød når 
Jeg har dyppet det.» Etter å ha dyppet brødet gir Han det til Judas 
Iskariot, sønn av Simon. 27 Etter at han hadde fått brødstykket, for 
Satan inn i ham. Da sier Jesus til ham: «Det du gjør, gjør det snart!» 
28 Men ingen ved bordet forstod hvorfor Han sa dette til ham. 29 For 
noen tenkte at siden Judas hadde pengekassen, hadde Jesus sagt til 
ham: «Kjøp det vi trenger til høytiden,» eller de tenkte at han skulle gi 
noe til de fattige. 30 Etter at Judas hadde tatt imot brødstykket, gikk 
han straks ut. Og det var natt. (Guds ord) 

Så kommer forræderiet og pengekjærheten frem. 

Matt 26,14-16: En av de tolv, han som ble kalt Judas Iskariot, gikk da 
til yppersteprestene 15 og sa: «Hva vil dere gi meg hvis jeg overgir 
Ham til dere?» Og de telte opp tretti sølvpenger til ham. 16 Og fra den 
tid så han etter en anledning til å forråde Ham. (Guds ord) 

Vers 15 refereres til Sakaraja i forhold til mengden sølvpenger. 

Sak 11,12: Så sa jeg til dem: «Hvis dere synes godt om det, så gi meg 
lønn. Men hvis ikke, så la det være.» Så veide de opp tretti sølvstykker 
som min lønn. (Guds ord) 
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Det er jo viktig at Jesus og hans hendelser er grunnfestet i det gamle testamentet. Og at 
det som skjer bekreftes gjennom GT. 

Matt 26,25: Judas, han som forrådte Ham, svarte da og sa: «Rabbi, 
det er vel ikke jeg?» Han sa til ham: «Du har sagt det.» (Guds ord) 

Matt 26,25: Judas, the betrayer, said, [d]Surely it is not I, is it, 
Master? He said to him, You have stated [the fact]. (AMPC) 

Dette ble jo sagt midt i en samling, hvor disiplene og Jesus er samlet for å spise 
påskemåltidet. Refereres også til Johannes kapittel 13 som jeg la til over. Men tek det 
som ble sagt av Jesus. «Du har sagt det». Jesus viste det, tenk for en byrde å bære. You 
have stated the fact. 

Matt 26,26-30: Og mens de holdt måltid, tok Jesus brødet, velsignet, 
brøt det og gav det til disiplene og sa: «Ta, et! Dette er Mitt legeme.» 
27 Så tok Han kalken, takket og gav dem og sa: «Drikk alle av den! 28 
For dette er Mitt blod, den nye pakts blod, som utgytes for mange til 
syndenes forlatelse. 29 Jeg sier dere, fra nå av og til den dag da Jeg 
drikker den ny med dere i Min Fars rike, skal Jeg ikke drikke av denne 
vintreets frukt.» 30 Og da de hadde sunget lovsangen, gikk de ut til 
Oljeberget. (Guds ord) 

I vers 26-30 starter (innstifter) Jesus nattverden. Herrens måltid. For dem som ønsker 
litt mer om nattverden kan lese 1. Korinterbrev kapittel 11. Det er veldig mye 
symbolikk i nattverden, og jeg vil ikke bruke mye tid og ord på det. Det er en egen, 
eller flere, undervisning om dette tema. Det som er sant er at det er viktig, det er stort. 
Jeg tror at når vi samles så bør vi ta nattverd, jeg mener det medfører utfrielse og 
helbredelse. 

Matt 26,33-35: Peter svarte og sa til Ham: «Selv om alle kommer til å 
ta anstøt på grunn av Deg, skal aldri jeg ta anstøt.» 34 Jesus sa til 
ham: «Sannelig sier Jeg deg at i denne natt, før hanen galer, skal du 
fornekte Meg tre ganger.» 35 Peter sier til Ham: «Selv om jeg skulle 
dø sammen med Deg, skal jeg slett ikke fornekte Deg!» Og det samme 
sa alle disiplene. (Guds ord) 

Tenk Peter som var så nære Jesus. Som så hva Jesus gjorde, som hørte Hans ord. Tenk 
at Jesus sa at han skulle fornekte Ham. Men leser mann i vers 69-75 så fornektet han 
Jesus, hele tre ganger. Og den siste gangen bannet og sverget han til og med! 

Matt 26,41: Våk og be, for at dere ikke skal komme i fristelse. For 
ånden er villig, men kjødet er skrøpelig.» (Guds ord) 

Matt 26,41: Watch and pray, that ye enter not into temptation: the 
spirit indeed [is] willing, but the flesh [is] weak. (KJV) 

Matt 26,41: All of you must keep awake (give strict attention, be 
cautious and active) and watch and pray, that you may not come into 
temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. (AMPC) 
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Dette er det siste jeg kommer med i dette innlegget. Våk og be! Vi lever et liv hvor vårt 
kjød er skrøpelig. Vår ånd er villig, men vårt kjød vil jobbe imot oss. La oss høre Guds 
røst, la oss stole på Jesus og på Faderen. La oss ta veien gjennom Jesus, og la oss hvile 
hos Faderen. Amen! 
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Dag 12. Matt 27: Jesu henrettelse på et kors 

 

Avslutningen av første del er gjort. Vi går litt inn for landing mot slutten av innlegget, 
men la oss ta dag for dag først. 

Matt 27,7-10 Og de rådslo sammen og kjøpte så pottemakerens åker 
for pengene, for å kunne begrave fremmede der. 8 Derfor er den 
åkeren blitt kalt Blodåkeren til denne dag. 9 Da ble det oppfylt som 
var talt ved profeten Jeremia, som sier: «Og de tok de tretti 
sølvpengene, verdien av Ham som var verdsatt, Ham som Israels barn 
hadde verdsatt, 10 og de gav dem for pottemakerens åker, slik Herren 
påla meg.» 

Profetien som står i Jeremia 32, 6-9 blir oppfylt her i Matteus 27,7-10. For den summen 
som Judas Iskariot fikk, og kastet fra seg igjen da han innså hva han hadde gjort. Den 
brukte de for å kjøpe Blodåkeren, som var pottemakerens åker. 

Matt 27,17-18 Da de nå var samlet, sa Pilatus til dem: «Hvem vil dere 
jeg skal løslate for dere? Barabbas, eller Jesus som blir kalt Kristus?» 
18 For han visste at det var på grunn av misunnelse de hadde overgitt 
Ham. 

Tenk her står Pilatus foran en stor folkemengde og han VET at Jesus ble overgitt på 
grunn av misunnelse. Han vet grunnen, og fordi det var skikken i påsketidene så skulle 
en løslates og han gav dem valget. Se hva som kommer i neste vers. 

Matt 27,19-20 Mens han satt på dommersetet, sendte hans hustru bud 
til ham og sa: «Ha ikke noe å gjøre med Denne Rettferdige, for jeg har 
lidd mye i en drøm i dag på grunn av Ham.» 20 Men yppersteprestene 
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og de eldste overtalte folkemengdene til å be Barabbas fri og ta livet 
av Jesus. 

Matt 27,19 Also, while he was seated on the judgment bench, his wife 
sent him a message, saying, Have nothing to do with that just and 
upright Man, for I have had a painful experience today in a dream 
because of Him. (AMPC) 

Tenk her kommer hans kna og sier at hun har hatt en drøm som hun har lidd av. Da hun 
vet at Han er rettferdig. De vet begge to, dette er feil. 

Matt 27,23 Da sa landshøvdingen: «Hva ondt har Han gjort?» Men de 
ropte bare enda mer og sa: «Korsfest Ham!» 

Hva har Han gjort? Hva ondt har Han gjort? Her ser jeg for meg Pilatus nesten går ned 
på kne i gråt, og spør folket «kan dere ikke se hva galt dere gjør? Han er uskyldig!». 

Matt 27,24-25 Da Pilatus så at han ikke kunne utrette noe, men at det i 
stedet holdt på å bli opprør, tok han vann og toet sine hender foran 
folkemengden. Så sa han: «Jeg er uskyldig i Denne Rettferdiges blod. 
Dette får bli deres sak.» 25 Og hele folket svarte og sa: «Hans blod 
får komme over oss og over våre barn!» 

Altså her tenker jeg først, her står Pilatus og renser seg og frasier seg enhver skyld i 
denne handling, da han vet det er galt. Men det som jeg virkelig reagerer på er at «Hele 
folket» sa «Hans blod får komme over oss og over våre barn». Spørsmålet er om de er 
besatte, eller om djevelen har en kraftig påvirkning over dem. Dette er utrolig spesielt. 
En ting er om en eller ti personer sier at Hans blod får komme over oss, at de påtar all 
skyld. Men at hele folket mente det? Og ikke nok med det, de drar alle ungene sine inn 
i samme skyld. Kjære Gud, hadde de hatt klarhet og visst hva de gjorde! 

Matt 27,29 Etter å ha flettet en krone av torner, satte de den på hodet 
Hans, og gav Ham et rør i Hans høyre hånd. Og de bøyde kne for 
Ham og spottet Ham og sa: «Vær hilset, Du jødenes Konge!» 

Her er det en enorm smerte. Ikke bare dette med torner, men de plaget Ham, slo Ham, 
pisket Ham. Han ble torturert, for oss. Jeg har lest dette i mange år. Men det var ikke 
før Mel Gibson’s film «The Passion of the Christ» fra 2004 at jeg virkelig så for en 
smerte min Herre gikk igjennom for meg, og for oss. Etter denne dagens slutt, i dette 
innlegget, legger jeg til et videoklipp fra YouTube. Det er et klipp fra en scene fra 
denne filmen. Anbefaler å se dem, men er du mindreårig så se den med en voksen. 

Matt 27,32 Da de kom ut, fant de en mann fra Kyréne, ved navn 
Simon. Ham tvang de til å bære korset Hans. 

Her stilte jeg meg rett og slett spørsmålet, hvem er denne karen? Jeg tok et søk etter 
både Simon og Kyréne. Det kommer mange treff på Simon, men det er jo mange av 
dem som treffer med Simon Peter. Ikke så mange treff på Kyréne. Jeg velger å legge 
noen av dem til her. 
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Mark 15,21 En mann som da kom forbi, Simon fra Kyréne, far til 
Aleksander og Rufus, tvang de til å bære korset Hans. Han kom ute fra 
marken. 

Apg 2,10 Frygia og Pamfylia, Egypt og de deler av Libya som grenser 
til Kyréne, besøkende fra Rom, både jøder og proselytter, 

Apg 11,20 Men noen av dem var menn fra Kypros og Kyréne. Da de 
hadde kommet til Antiokia, talte de til grekerne og forkynte Herren 
Jesus. 

Jeg synes det er så spesielt det som skjedde her. At en «tilfeldig forbipasserende» ble 
valgt ut. Men det ble godt skrevet hvem dette var, men ikke noe mer utover dette i 
bibelen. Det er viktig. 

Matt 27,35 Så korsfestet de Ham, og de delte klærne Hans ved 
loddkasting, slik at det som var talt ved profeten, kunne bli oppfylt: 
«De delte Mine klær mellom seg, og om Min kjortel kastet de lodd.» 

Psalm 22, 18 They part my clothing among them and cast lots for my 
raiment (a long, shirtlike garment, a seamless undertunic). ) (AMPC) 

Igjen en profeti som ble oppfylt. Står i Salmene 22, 18 (eller 19, avhengig av 
bibeloversettelse). 

Matt 27,46 Og omkring den niende time ropte Jesus med høy røst og 
sa: «Eli, Eli, lamà sabaktàni?» Det betyr: «Min Gud, Min Gud, 
hvorfor har Du forlatt Meg?» 

Denne har jeg stusset over mange ganger før. Et utrolig vers. Jesus roper ut til Gud. 
Tenk hvor langt nede Han var, etter å bli pint, torturert, plaget og så bli korsfestet. Vi 
mennesker i dag roper nesten til Gud når vi får en flis i fingeren. Dette er en av få (eller 
eneste?) gang(er) jeg ser Jesus i en slik situasjon. Men dette er i sluttfasen. Er også 
referert til til Salmene 22, nærmere bestemt vers 1. 

Matt 27,50 Og Jesus ropte igjen med høy røst og oppgav ånden. 

Og det er fullbrakt. Tenk Han ropte høyt, og så oppgav Han ånden. Utrolig. 
Matt 27,51-54 Og se, forhenget i templet revnet i to fra øverst til 
nederst. Og jorden skalv, og fjellene revnet, 52 og gravene ble 
åpnet, og mange av de hellige som var døde, fikk sine legemer 
oppreist. 53 Og de kom ut av gravene etter Jesu oppstandelse, og de 
gikk inn i Den hellige stad og viste seg for mange. 54 Men da 
høvedsmannen og de som var med ham – de som holdt vakt over 
Jesus – så jordskjelvet og det som hadde skjedd, ble de grepet av 
stor frykt og sa: «Sannelig, Han var Guds Sønn!» 

«Endelig» så de at det var Guds Sønn. Det er det jeg ofte tenker, men det er slik det var 
forutbestemt. Det spesielle i denne situasjonen er forhenget i tempelet som revnet i to, 
og at gravene ble åpnet og mange (hellige) døde ble levende. For et syn det må ha vært. 
For et syn! 
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Matt 27,57-60 Da kvelden var kommet, kom en rik mann fra 
Arimatea ved navn Josef, som også selv var blitt en disippel av 
Jesus. 58 Denne mannen gikk til Pilatus og bad om Jesu legeme. Da 
befalte Pilatus at legemet skulle bli gitt ham. 59 Da Josef hadde fått 
legemet, svøpte han det inn i et rent linklede 60 og la det i sin nye 
grav, som han hadde hogd ut i fjellet. Og han veltet en stor stein 
foran gravåpningen, og så gikk han bort. 

Sist, enda en person som er ukjent som kommer frem. Josef fra Arimatea gav sin egen 
grav, som var nyhogd i fjellet, til Jesus. Fikk Jesu legeme av Pilatus og la ham i rent 
linklede. For en gjerning. 
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Dag 13. Joh 20: Oppstandelse 
Den fantastiske oppstandelse. Dette er et mirakel uten like, forutsagt av Jesus, og fulgt 
opp i etterkant. 

Joh 20,3-4 Derfor gikk Peter ut sammen med den andre disippelen, og 
de kom til graven. 4 Så løp de begge sammen, og den andre disippelen 
løp fortere enn Peter og kom først til graven. 

Først og fremst så antar jeg, med meget stor sikkerhet at det som er skrevet her om den 
«andre disippelen» er Johannes selv. Johannes hadde en tendens til å ikke snakke om 
seg selv direkte, selv om han snakket mye om seg selv så var det med indirekte tale. På 
den andre siden, så kan jeg nesten se det for meg hvor fort de løper, og at Johannes 
nesten har bena sine bak ørene for han løp så fort. Alt for å få bekreftet at Jesus ikke er 
der, og for å bekrefte at han er oppstått. 

Joh 20,19-20 Om kvelden samme dag, den første dagen i uken, var 
dørene lukket der disiplene var samlet. Det var fordi de fryktet for 
jødene. Da kom Jesus og stod midt iblant dem og sier til dem: «Fred 
være med dere!» 20 Da Han hadde sagt dette, viste Han dem Sine 
hender og Sin side. Disiplene ble glade da de så Herren. 

Her viste Jesus seg midt i blant disiplene. Og her var det ikke slik at de samlet seg og 
Jesus banker på å spør om å være med. Nei han kom og stod midt i blant dem. Dette ser 
jeg for meg er momentant. Samtidig så skjer det samme her, som mange andre steder i 
bibelen etter at Jesus stod opp, at det var ikke før han viste Sine hender at de innså det 
var Jesus. Han må virkelig ha fått herlighets legeme tenker jeg da. 

Joh 20,22-23 Da Han hadde sagt dette, åndet Han på dem og sa til 
dem: «Ta imot Den Hellige Ånd! 23 Hvis dere tilgir noen deres 
synder, er de tilgitt. Hvis dere fastholder syndene for noen, er de 
fastholdt.» 

Disiplene fikk Den Hellige Ånd. Dette er slutten av begynnelsen, og starten på det nye. 
Her kommer apostlenes gjerninger frem, her kommer evangelistene på banen. Det er nå 
opptil oss å spre Good News! 
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Dag 14. Luk 24: Jesus viser seg etter oppstandelsen 
Lukas 24 er egentlig veldig godt tilpasset etter Johannes 20. Da de henger godt sammen 
i forhold til sammenkoblingene med at Jesus viser seg for de forskjellige. 

Luk 24,4 Mens de var i stor villrede over dette, se, da stod to menn hos 
dem i skinnende klær. 

Luk 24,4 And it came to pass, as they were much perplexed 
thereabout, behold, two men stood by them in shining garments: (KJV) 

John 20,12: And she saw two angels in white sitting there, one at the 
head and one at the feet, where the body of Jesus had lain. (AMPC) 

Her vises to menn i skinnende klær står det i Lukas, men som det er referanse til i 
Johannes 20,12 så menes det å være to engler kledd i hvit. Fantastisk hvordan to 
forskjellige personer tolker samme situasjon annerledes. Det er fantastisk at evangeliet 
er delt i 4, slik at vi har en fire delt syn på de evangeliske tekster om oppvekst, 
gjerninger, død og oppstandelse av Jesus. 

Luk 24,36 Mens de fortalte om alt dette, stod Jesus Selv midt iblant 
dem og sa til dem: «Fred være med dere!» 

Plutselig er Jesus der, og bare sier «Fred være med dere». 

Luk 24,37-40 Men de ble forskrekket og fylt av frykt, og trodde at de 
så en ånd. 38 Han sa til dem: «Hvorfor er dere forvirret? Og hvorfor 
oppstår tvilende tanker i deres hjerte? 39 Se hendene og føttene Mine, 
at det er Jeg. Ta på Meg og se, for en ånd har ikke kjøtt og bein, slik 
dere ser at Jeg har.» 40 Da Han hadde sagt dette, viste Han dem 
hendene og føttene Sine. 

Helt utrolig at de ble så redde. Forskrekket og fylt av frykt. Og at de var så usikre. De 
trodde de hadde sett en ånd, eller et spøkelse. Og med en gang Han viser frem hendene 
så så de at det var Jesus! 

Luk 24,50-52 Han førte dem ut like til Betania, og Han løftet hendene 
Sine og velsignet dem. 51 Mens Han velsignet dem, skjedde det at Han 
ble skilt fra dem og løftet opp til himmelen. 52 De falt ned og tilbad 
Ham og vendte så tilbake til Jerusalem med stor glede. 

Velsignelse og tilbedelse. Der ble de ført ut, så løfter Han Sine hender og velsignet 
dem. Han ble så løftet opp til himmelen og disiplene falt ned og gikk i tilbedelse. Der 
fikk de virkelig se, hvem de hadde fått kjenne. 
  
Slik i retrospekt, som jeg bruker å si, så har denne første delen av leseplanen vært 
fantastisk. Jeg har hatt en bestemmelse på å lese hver dag. Om jeg ikke har rukket å lese 
om morgen eller i løpet av dagen så skal jeg ihvertfall få tid til kvelden. Jeg har lagt en 
egen bibel i nattbordet, slik at hvis det har gått så langt som at jeg har gått til seng så 
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har jeg ikke sovnet før jeg har lest dagens kapittel. Del 2 av leseplanen starter jeg på 
med en gang. Nå ruller jeg bare videre. Jeg tar alle tre delene på rappen, slik at det blir 
en seks ukers plan. Bli med videre, og som sagt i et tidligere innlegg så kom gjerne med 
kommentarer, tilbakemeldinger, egne erfaringer, vitnesbyrd med mer. 
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Referanser og kilder. 

Bibler 

Bibelen - Guds Ord 
Bibelen - Guds Ord er bibelen som jeg har brukt mest, og som er min personlige 
hovedbibel. Denne bibelen er laget av Bibel Forlaget, Hermon.no. Bibelen ble 
ferdiggjort i 1997 og er den utgaven jeg selv bruker. Men i skrivende stund er 
lansering av en revidert utgave på plass. En 2017 utgave. 

King James Version 
Også forkortet med KJV. Ble startet arbeid i 1604, av Kong James I av England. 
Den ble fullført i 1611. Oversettelsen som er brukt er skrevet i 1987 og mye er 
hentet fra biblegateway.com. I USA blir KJV ansett som “public domain”, altså 
ingen copyright og ingen eier av teksten. 

Amplified 
Amplified, forkortet til AMP og AMPC (Amplified Classic) er min favoritt 
referanse bibel. Inneholder utrolig dyptgående tekster. Den er basert på American 
Standard Version (ASV) fra 1901 i tillegg til mange greske og hebraiske 
oversettelser. The er Lockman Foundation (Lockman.org) som står bak bibelen. 
AMPC ble publisert i 1965 og utgaven jeg har hentet fra er publisert i 1987. Den 
nye AMP kom i 2015, og ble revidert for å gjøre enklere å lese. Den har også fått 
litt mer Amplified i gamle testamentet. 

Bibelen ‘88 
Norsk Bibel kom med sin første utgave i 1988. Dette er bibelen som jeg tidligere 
anså som min faste bibel. Norsk Bibel er en konkordant bibeloversettelse 
(«ord-for-ord oversettelse»). www.norsk-bibel.no 

Bibelen 2011 
Bibelen 2011, er en av de nyere norske bibler. Og er laget av Det Norske 
Bibelselskapet (www.bibel.no). Bibelen 2011 er en av de mer omstridte bibler, 
og jeg liker å ha den som referansebibel for sammenligning, men ikke som 
hovedbibel. Det Norske Bibelselskapet har også tidligere hatt en omstridt bibel, 
nemlig 1978/85 oversettelsen. 

Bilder og lenker 

Forside 
Bilde: https://www.pexels.com/photo/bible-blur-book-catholic-267709/ 
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Dag 4 
Bilde: https://www.pexels.com/photo/bible-book-business-christian-272337/ 

Dag 6 
Bilde: https://www.pexels.com/photo/bible-blur-christ-christianity-372326/ 

Dag 8 
Bilde: https://www.pexels.com/photo/job-print-on-book-159679/ 

Dag 9 
Bilde: Ole Lasse Bjellaas 

Dag 12 
Bilde av Ole Lasse Bjellaas 
Referansen til Passion er linket til: 
http://www.imdb.com/title/tt0335345/?ref_=fn_al_tt_2 
Bilde og Youtube link: https://youtu.be/zm97Ie49ULM 
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